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A térítésmentes HPV védőoltásról
Az Egészségügyi, Szociális és Idősügyi Bi-

zottság, Oktatási, a Kulturális Bizottság és a 
Pénzügyi Bizottság fontosnak tartja Önkor-
mányzatunk szerepvállalását a támogatásban, 
hogy a védőoltás költségeit átvállalva segít-
sünk a település lányainak a betegségeket 
megelőzni és ily módon gondoskodni a fia-
talok jövőjéről, hiszen a családok nagy része 
anyagi erőforrás hiányában nem tudja megfe-
lelő védelemben részesíteni gyermekeit.

Jászfényszaru Város Önkormányzata 2010 
őszén méhnyakrák és nemi szervi szemöl-
csök elleni védőoltási programot kezdemé-
nyezett a helyi lakosú leányok egészségének 
megőrzése érdekében. A program keretében 
az Önkormányzat szülői kérésre térítésmen-
tesen biztosítja a 3 oltásból álló védőoltás 
sorozatot külön önkormányzati rendeletben 
szabályozott módon.

A költségvetésben elkülönítésre került 
7.500.000 Ft, melynek keretében az Önkor-
mányzat biztosítja a 13–16. életévüket 2010-
ben betöltő leányok védőoltását, az annak 
beadásához szükséges orvosi költségekkel 
együtt, ezen kívül jelentkezési sorrendben 
– az elkülönített pénzügyi keret erejéig – a 
felmenő korosztályok oltását is lehetővé te-
szi a legfeljebb 18. életévet 2010-ben betöl-
tők számára. 

Az oltási programot a 4 komponensű Hu-
mán Papillomavírus vakcinával (6,11,18-as) 

végezzük, amely a méhnyakrák mellett a 
nemi szervi szemölcsök ellen is megfelelő 
védettséget nyújt.

A kiemelten támogatott csoport 
számára a HPV vírus okozta 

megbetegedésekről, a védekezés 
módjáról, a védőoltási programról 

részletes tájékoztatást adunk 
2010 szeptember 22-én 

szerdán 17 órakor 
a Nagyiskola ebédlőjében 

tartandó fórumon, melyre tisztelettel  
meghívunk és várunk minden érdeklődőt.

A Humán Papillomavírus (HPV) okozta 
megbetegedésekről, a védekezés módjáról a 
www.hpvinfo.hu honlapon tájékozódhat.

A HPV elleni egészségprevenciós progra-
mot azon helybéli lakosokra is kiterjesztjük, 
akik nem tartoznak a kiemelten támogatott 
csoportba. Ők jelentős árkedvezménnyel 
juthatnak hozzá a négykomponensű védő-
oltáshoz a helyi gyógyszertárakban, orvosi 
vény ellenében. 

Lovászné Török Magdolna 
Egészségügyi, Szociális 

és Idősügyi Bizottság elnöke
Zsámboki Sándor

Oktatási, Kulturális Bizottság elnöke

Jászfényszaru Város Önkormányzata 
pályázatot ír ki az ún. 

„Lusta tó” hasznosítására
(Hrsz: 05/110)

Pályázati feltételek:
• A tóhoz tartozó parti szegély gyommente-

sen tartása, környezetvédelme.
• Életveszély – és baleset elhárítása a terület 

körbekerítésével.
• A területen építmény – polgármester hoz-

zájárulásával az építési jogszabályok alap-
ján – létesítése tájba illő anyagok (fa, nád) 
felhasználásával történhet.

• Ingyenes hozzáférhetőség biztosítása 
gyermekek (6-14 éves életkorig) részére 
– felnőtt kísérő mellett – a horgászati is-
meretek elsajátítása érdekében.

• A bérleti időtartam 5 év, mely kölcsönös 
megelégedés alapján meghosszabbítha-
tó.

• A bérleti időtartam első két éve bérleti díj-
mentes – a pályázati feltételek teljesítése 
esetén.

• A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó 
részéről a harmadik évtől megajánlott éves 
bérleti díj összegét, a pályázó részéről tett 
egyéb felajánlásokat.

• A pályázat beadás határideje a Mi újság 
Fényszarun c. újságban tett közzétételt kö-
vető 45. napig. A pályázatot Jászfényszaru 
Város Önkormányzat Polgármesteri Hiva-
talához (5126 Jászfényszaru, Szabadság 
tér 1. – Tanczikó Attila) kell benyújtani.

• A pályázat elbírálásáról a Képviselő-testü-
let a pályázati határidőt követő soros ülé-
sén dönt. 

• A Képviselő – testület a pályázat vissza-
vonása és eredménytelenné nyilvánítása 
jogát fenntartja.

Jászfényszaru Város Önkormányzata

A Szentkereszt Búcsú körmenete

Képek: Zsámboki Richárd
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Nemzeti ünnepünk alkalmából
„Tartsunk össze, mi magyarok, tartsunk ös-

sze, mi jászok! … A megoldásra, ne a prob-
lémára koncentráljunk! Ha szeretni nem is, 
de ha tudjuk, tiszteljük egymást… Beszél-
jünk úgy másokhoz, ahogy mi szeretnénk, 
hogy hozzánk beszéljenek, viselkedjünk úgy 
másokkal, ahogy mi szeretnénk, hogy velünk 
viselkedjenek. És nem kell, hogy Szent Ist-
váni nagyságrendű életutat és munkásságot 
hagyjunk magunk után. … Nem is tudnánk. 
… De kell, hogy hagyjunk magunk után 
valamit. Valami jót. Valami példaértékűt.” 
– mondta Dobos Gergely ünnepi szónok az 
idei augusztus 20-i ünnepségen.

A megemlékezésre a hagyományokhoz 
híven augusztus 19-én került sor. Az újság 
augusztusi számában már közzétettük a 
Városháza Dísztermében 16 órakor meg-
tartott ünnepségen átadott kitüntetések, 
a Jászfényszarun a Köz Szolgálatáért és 
a Jászfényszaruért Kitüntető Emlékérem 
birtokosainak méltatását. Most a közösségi 
munkájukért tárgyjutalomban részesültek-
nek gratulálunk. 
•	 Drámapedagógiai tábor közössége 

– a mesetáborok szervezéséért, 
közösségfejlesztő munkájukért

•	 Berze Lászlóné 
– a diákönkormányzatot segítő 
munkájáért 

•	 Szilágyi Dezső, népművész 
– a jászfényszarui hagyományok 
jó hírének öregbítéséért 

•	 Fózer Tiborné, védőnő 
– az egészségügyi szűrővizsgálatok 
szervezéséért

•	 Kaszainé Ocskó Györgyi, védőnő 
– az egészségügyi szűrővizsgálatok 
szervezéséért

•	 Kissné Szalai Csilla, védőnő 
– az egészségügyi szűrővizsgálatok 
szervezéséért

•	 id. Zsámboki Sándor 
– az egyházat segítő munkájáért

•	 Kohári Andrásné 
– az egyházat segítő munkájáért

•	 Lajkóné Tanczikó Tünde 
– a népművészeti hagyományok 
átörökítéséért, 

•	 Kovács Lászlóné Hulyák Éva 
– a diákönkormányzatot segítő 
közösségi munkájáért

•	 Kotánné Kovács Tímea 
– a nemzeti ünnepek megszervezéséért

•	 Radics Félix 
– a Lumina Cornu Történelmi 
Szerepjátszó Klubban végzett 
tevékenységéért

•	 Maróti István 
– a sport népszerűségéért végzett 
tevékenységéért, 

•	 Sándor Sándorné 
– a hittantáborok szervezéséért

•	 Hangosiné Réz Mária 
– közösségfejlesztő és szervező 
munkájáért

•	 Görbe Jánosné 
– közösségfejlesztő és szervező 
munkájáért

•	 Török János 
– az egyházat segítő, 
közösség szervező, sportszervező 
munkájáért

•	 Pető Ferenc 
– a nemzeti ünnepeken, 
városnapokon végzett szervező 
és biztosító munkájáért

•	 Tamus Angéla 
– városmarketing munkájáért 

18 órakor a főtéren tartott városi ünnep-
ségen a pávakörrel közöse énekelt himnusz 
után, polgármesterasszonyunk köszöntőjét 
követően Szabóné Dávid Erika és Ördögné 
Czeglédi Mária, gazdálkodó Jász asszonyok 
adták át szimbolikusan a város lakosságának 
az új kenyeret, majd Dobos Gergely, az ifjú 
Jászkapitány osztotta meg velünk nagyon 
megfontolandó ünnepi gondolatait. Győri 
Csilla éneke zárta a hivatalos részt. 

A műsorban az óvodások után a kitüntetett 
művészeti alapiskola tanárai és növendékei 

szórakoztatták a publikumot. Pető Edina mű-
vésztanár énekelt, Drabos Tamás – Puskás 
István tanítványa – szintetizátoron játszott, 
Hornyák Melinda és Boglárka zongora-ének 
duettjét követően pedig Molnár József tár-
sastáncos tanítványai Cha-cha-t táncoltak. A 
volt iglicés Farkas Mátyás és táncpartnere, 
Pócz Petra Bökönyi táncokkal örvendeztette 
meg a közönséget, majd a már önálló album-
mal rendelkező Horz Bandánk húzta a talp-
alávalót. Tanáraik, Boda Gellért és Unger 
Balázs is csatlakozott hozzájuk, akik önálló 
műsorral is megköszönték a művészeti isko-
lának adományozott kitüntetést. Jáger János 
és Nagy Tamás jóvoltából meghitt dalokkal 
zárult az ünnepi műsor. 

20 órától operett műsor, 21 órától a United 
Együttes szórakoztatta az egyre népesebb 
közönséget, majd a Red & Black tánccso-
port és a Jakson klub műsora vezette fel a 
hagyományos tűzijátékot, amely az idén egy 
kicsit szerényebben durrogott, hiszen az erre 
szánt pénz egy részét a árvízkárosultak javá-
ra utalta át az önkormányzat. Ezzel – a me-
zőhegyesi polgármester tájékoztatása szerint 
– egy fiatal, többgyermekes mezőhegyesi 
család tetőfelújítását segítette Jászfényszaru 
lakossága. 

Katinka
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Projekt zárás, projekt nyitás
A város régi álma valósulhatott meg, amikor 

az EU (ROP) támogatásból felújított „sárga 
iskola” után lehetőség nyílt a másik, a „fehér 
iskola” épületének felújítására is, mint már 
több ízben tájékoztattuk a lakosságot, szintén 
európai uniós (ÉAOP-4.1.1/2/2F) forrásból. A 
2007. év végével elinduló, hosszú pályázati 
folyamat záróakkordjaként 2010. augusztus 
31-én, éppen a hivatalos tanévnyitó ünnep-
ség előtt pár órával ünnepélyes keretek kö-
zött átadásra került az újonnan felújított szép 
iskolaépület. A projektzáró rendezvényen 
együtt ünnepelhettek Győriné dr. Czeglédi 
Márta polgármester asszony meghívására a 
helyi képviselők, az általános iskola jelenle-
gi és volt pedagógusai, a valamikori iskola-
igazgatók és a jelenlegi intézmény vezetése. 
Képviseltette magát a Diákönkormányzat is, 
illetve a kivitelező cég vezetésén túl a beruhá-
zást felügyelő műszaki szakértőink, továbbá 
az európai uniós támogatás igényléséért és el-
számolásáért felelős projektmenedzsment is. 

Az ünnepi köszöntők után Szakali János 
igazgató úr átvágta a nemzeti szín szalagot, 
mely utat engedett minden érdeklődő részé-
re, hogy saját szemével is megtapasztalja az 
épület látványos megújulását. A helyszíni 
körbevezetés után rövid állófogadás zárta a 
rendezvényt. A pozitív hangulatot nem tudta 
letörni sem a délutáni tanévnyitó ünnepséget 
beárnyékoló őszi eső, sem az, hogy az épület 
műszaki átadási folyamata még nem százszá-
zalékosan fejeződött be. Apróbb hiányosságok 
sora vár még arra, hogy a kivitelező Gesztelyi 
Zrt. teljes körűen eleget tegyen minden szer-
ződésben vállalt feladatának. Mégis örülhe-
tünk, hogy nálunk a tanévkezdés a törvényes 
határidőben, zavartalanul elindulhatott. Az 
európai uniós 237,6 millió Ft-os támogatás, 
illetve a 13,2 millió Ft összegű hazai forrás-
ból történő saját-erő támogatás elszámolása 
és lehívása áll még előttünk, de a nehezén túl 
vagyunk.

Tovább folytatódnak viszont az önkormány-
zat beruházásai. Éppen hogy átadásra került 
a nagy iskola épülete, a szomszédos területen 
a művelődési ház környezetében már nagy 
erőkkel folytak a következő uniós projekt elő-
készületi munkái. 

2008. szeptemberében rajz- és fogalmazás-
pályázatot hirdetett a diákönkormányzat az 
iskola tanulóinak „A jövő iskolája” címmel. 
Számtalan érdekes és fantasztikus alkotás 
született. Akkor még talán nem is sejtették a 
gyerekek, hogy a Nagyiskola megújulásával 
több, akkor még hihetetlennek tűnő álmuk 
valósul meg. De nem csupán a diákok vették 
birtokba ámulva-bámulva a régi-új épületet, 
hanem mi, pedagógusok is. Sőt, nyugdíjas 
kollégáink is csillogó szemekkel szemlélőd-
tek az átadó ünnepségen…

Ezzel az iskola mindkét épülete 21. századi 
külsőt kapott, s emellé a pályázat részeként 
nagyon sok nélkülözhetetlen eszközt és be-
rendezési tárgyat is. Nyugodt szívvel állíthat-
juk – mint ahogyan azt Szakali János igazgató 
úr tanévnyitó beszédében is hangsúlyozta 
– átlagon felüli körülmények között zajlik az 
oktatás és nevelés iskolánkban.

Ezek azonban „csak” a külsőségek. A 
2010/2011. tanévben 440 tanuló 24 osztályban 
kezdte meg tanulmányait intézményünkben. 
A legkisebb létszámú osztály 17, míg a legna-

Helyzetkép az iskolából – Tanévinduló adatok
gyobb 27 fős. Az osztálylétszám átlagosan 20 
tanuló körül van, ami ideális a mindennapos 
nevelő-oktató munkában. Az első és máso-
dik évfolyam minden csoportjában kéttanítós 
modellel dolgozunk. Ez heti hat, illetve négy 
órában ad az osztályoknak plusz pedagógiai 
segítséget olvasás, írás és matematika órákon. 
Ugyanezt a célt szolgálja a felső tagozatban 
három éve bevezetett és sikeres csoportbon-
tás magyar nyelv és irodalom, matematika 
és angol nyelvi órákon. A lemorzsolódások, 
bukások elkerülése, minimálisra csökkentése, 
a tanulók képességeinek megfelelő terhelése 
így az alsó és felső tagozaton is ezen módsze-
rekkel megoldottá válhat. 

Szintén nagy segítség a gyerekeknek és 
szülőknek egyaránt, hogy az alsó tagozatban 
négy napközis tanulócsoport, a felső tagozat-
ban pedig két pedagógus közreműködésével 
tanulószoba működik.

13 sajátos nevelési igényű tanulónkkal két 
gyógypedagógus, 31 tanulási nehézséggel 
küzdő tanulónkkal pedig két fejlesztőpeda-
gógus foglalkozik. A logopédiai ellátás is 

helyben történik. E két utóbbi az iskola ön-
ként vállalt feladata, a fenntartó önkormány-
zat támogatja, mivel ezekre állami normatíva 
nem jár.

A délutáni programok tovább színesíthetik 
az érdeklődő diákok mindennapjait. A művé-
szeti iskola négy ágából válogathatnak érdek-
lődésüknek megfelelő tanszakokat a gyerekek. 
Ezentúl számtalan szakkör várja az érdeklő-
dőket, kisebbeket és nagyobbakat egyaránt: 
agyagozás, szövés, sakk, számítástechnika, stb. 
A nyolcadikos tanulóknak évről évre felvételi 
előkészítő segít tudásuk megerősítésében ma-
gyarból és matematikából. 

A teljesség igénye nélkül, hiszen képte-
lenség is lenne az iskola valamennyi „szol-
gáltatását” felsorolni egy rövid cikkben, 
így lehetne összefoglalni mindazt, ami 
várja és hívja tanulóinkat az iskolába. Ez 
viszont az önkormányzat jelentős támoga-
tása nélkül nem valósulhatna meg. 

Köszönjük valamennyi diák nevében!
Kovács Lászlóné

Az átadáskor még a felnőttek zsivajától volt hangos az iskola

Igazgatók régen és most 

beruházást jelző hirdetőtábla avatásán a meg-
jelent kedves vendégeket. Tájékoztatást tartott 
az európai uniós célkitűzésekről, a kapcsolódó 
pályázatról, illetve bemutatásra került a hely-
szín, valamint az azon megvalósuló feladatok 
sora is. Az újabb játszóteret és a szépen meg-
újított parkot a nagyközönség részére szept-
ember végén adja át az önkormányzat. 

Képek és szöveg: Tanczikó-Ruis Beatrix 
projektmunkatárs

Ugyancsak Győriné dr. Czeglédi Márta pol-
gármester asszony összehívására sor került az 
ÉAOP-5.1.1/E-09-2009-0005 számú Közös-
ségfejlesztési akciók Jászfényszarun – II. 
ütem című pályázat (elnyert európai uniós 
támogatás összege 49,6 millió Ft) nyitóren-
dezvényére is 2010. szeptember 9-én. A pro-
jekt zavartalanságáért felelős menedzsment 
képviseletében Versegi László kalauzolta el a 
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Jászfényszaru Város uniós pályázatokon elért eredményei
Napjainkban nem sok lehetőségük van az 

önkormányzatoknak önerőből fejleszteni, 
sajnos még a pályázati pénzek előfinanszí-
rozása is komoly feladatot jelent az önkor-
mányzati költségvetésnek. Azonban Jász-
fényszaru város kiemelkedően teljesít az 
Uniós források területén, melyet a folyama-
tosan megvalósuló fejlesztések igazolnak. 
És hogy mennyi az az annyi? A Jászberényi 
kistérség közel 20 Milliárd Ft támogatást 
nyert el 2004-től a Nemzeti Fejlesztési Terv 
megjelenésétől kezdődően napjainkig. Fon-
tos információ a térség fejlődése szempont-
jából, hogy a kistérség vállalkozásai által 
elnyert több, mint 10 Milliárd Forint támo-
gatás, az Észak-Alföldi Régióban a harma-
dik helyen áll a 28 kistérséghez viszonyít-
va, egyedül Debrecen és Nyíregyháza előzi 
meg a sorban. A területi lehatárolások miatt 
Jászfényszaru város mikrovállalkozásainak 
nem egyszerű a pályázati források elérése, 
azonban az Ipari Park által elnyert több 
mint 100 Millió Ft, és a tervezett fejleszté-
sek is ígéretes képet festenek a vállalkozói 
aktivitás területén.

A kistérségen belül a települések által el-
nyert támogatások tekintetében Jászberény 
halad az élen, és az ábrán kék színnel kiemelt 
Jászfényszaru Város a 3. helyen áll jelenleg 
1 466 445 628 Ft megítélt támogatással, 
mely alapján az egy lakosra jutó támogatás 
összege 254. 812 Ft.

Az összeg magában foglalja a Kisiskola, a 
Nagyiskola fejlesztését, az ipari park bőví-
tését, a sportpályafejlesztést, dögkút rekulti-
vációt, kerékpárút kialakítását, és a megva-
lósítás alatt lévő művelődési ház előtti park 
megújítását. Magában foglalja továbbá a 
projektfejlesztésre váró 470 Millió Ft-os tá-
mogatású városközpont megújítását jelentő 
projektet is. 

Azonban ez a diagram mégis keveset mon-
dó, hiszen nem tartalmazza a folyamatban 
lévő, és más forrásból megítélt, például az 
Új Magyarország Vidékfejlesztési Program-
ból elnyert Jászfényszaru külterületén madár 
les kialakítását célzó 25 Millió Ft-os támo-
gatást, valamint a Tarlófesztivál megrende-
zését támogató Leader Programot. 

 A konzorciumi pályázatok terén Jászbe-
rény vezetésével került benyújtásra és meg-
valósításra a könyvtári eszközbeszerzést 
támogató fejlesztés, közel 5 Millió Ft támo-
gatással. Jászfényszaru Város javaslatára ke-

rült benyújtásra 11 település közösségi köz-
lekedésének fejlesztésére pályázat, melyből 
a településre eső támogatás 65 Millió Ft, 
és ebből az összegből egy 320 m2-es autó-
buszváró kerülhet kialakításra a központban, 
a pályázat pozitív döntésre vár. Ugyancsak 
jóváhagyásra vár a Szociális város reha-
bilitációs pályázat, melynek keretében az 
Alvég-Újtelepi tó körüli leszakadt városrészleszakadt városrész 
is megújításra kerülhet 345 Millió Ft támo-
gatással. És Támogató Okirat megkötésére 
vár a 17 Millió Forint értékű iskolai infor-
matikai eszközök beszerzésére benyújtott 
projektjavaslat.

Bíráló Bizottsági összeülésre vár az „Első 
lépés” pályázat, mely a hátrányos helyzetű 
lakosok képzését, és az életszínvonal javítá-
sát célozta meg 54 Millió Ft költségigénnyel, 
továbbá a partnerségen alapuló iskolabarát 

Jászfényszaru Város Önkormányzata ez 
év szeptemberében megkezdte a Fecske, 
Gyöngyvirág és Pipacs utcákban a csapa-
dékvíz elvezetésének korszerűsítését. A 
beruházás összértéke közel 11 millió Ft. A 
kivitelezés során a Fecske és Gyöngyvirág 
utcák mély fekvésű területének meglévő, 
legmélyebb árkából induló zárt csatornával 

Csapadékvíz-elvezetések
történik a csapadékvíz elvezetése, míg a Pi-
pacs utca biztonságos vízelvezetése pedig 
az Ifjúság utcai árokba való kivezetéssel 
biztosítható. Az előző évek gyakorlatának 
megfelelően 2010-ben is folytatjuk a szilárd 
burkolatú utak mentén az árkok és padkák 
karbantartását is. Idén mintegy 4 millió Ft 
értékben, nyolc utcában (Kiss Ernő, Baj- 

csy-Zsilinszky, Hunyadi János, Huszár, 
Wesselényi Miklós, Gólya, Kozma, Lehel) 
több mint 5 km hosszban történik meg a fel-
magasodott padkák lenyesése, közel 3 km 
hosszban pedig a meglévő árkok tisztítása, 
illetve új árkok kialakítása a csapadékvíz 
biztonságos elvezetése érdekében. 

Tanczikó Attila műszaki előadó 

programok megvalósítása Jászfényszaru 
térségében, oktatási-nevelési intézmények 
tanórán, és nevelési időn kívüli programok 
megvalósítása 18 Millió Ft támogatással. 
További előkészítés alatt van az óvodai in-
tézmény és az ipari park fejlesztése, bölcső-
de kialakítása, energetikai korszerűsítések, 
valamint az idősek mobilitását segítő busz 
beszerzése.

Mint látható, bár a számok magukért be-
szélnek, Jászfényszaru fejlesztése jóval 
többet jelent 1,5 Milliárd Ft támogatásnál, 
a legfontosabb a lakosokra, és a térségre 
gyakorolt későbbi hatása s jelentősége lesz 
majd.

Nagy-Vargáné Fazekas Éva
Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési 

Ügynökség Nonprofit Kft. 
Jászberényi kistérségi koordinátor
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Tisztelt Választópolgárok! 
Az önkormányzati választások 2010. 

október 3-án (vasárnap) reggel 6.00 
órától 19.00 óráig kerülnek megtar-
tásra. 

Önök korábban már megkapták az érte-
sítést a választói nyilvántartásba történő 
felvételükről, amely tartalmazza a szava-
zókör címét, valamint a névjegyzékbeli 
sorszámot. Kérjük, hogy az értesítést is 
vigyék magukkal a szavazáskor.

Szavazni csak személyesen lehet a kö-
vetkező érvényes igazolvány(ok) bemu-
tatásával:

A lakcímet is tartalmazó régi típusú 
személyazonosító igazolvánnyal, az új 
típusú személyazonosító igazolvány 
(kártya), útlevél, 2001. január 1-jét köve-
tően kiállított vezetői engedély, melyek-
hez a lakcímigazolvány is szükséges. 

A szavazatszámláló bizottság a szava-
zásra jelentkező személyazonosságának, 
lakcímadatainak megállapítása után el-
lenőrzi, hogy a nyilvántartásban szere-
pel-e. A bizottság visszautasítja az a 
választópolgárt, aki nem tudja érvé-
nyes okmányokkal személyazonossá-
gát igazolni, illetve aki nem szerepel a 
választók nyilvántartásában. 

Ha a szavazásnak nincs akadálya, a 
szavazatszámláló bizottság tagja átadja 
a szavazólapokat, melyeket hitelesített a 
szavazókör bélyegzőjével. A szavazólap 
átvételét a választópolgár a névjegyzé-
ken sajátkezű aláírásával igazolja. Az 
írásképtelen személy helyett – e tény fel-
tüntetésével a szavazatszámláló bizottság 
két tagja írja alá a névjegyzéket. 

Érvényesen szavazni csak a szava-
zólapokon szereplő körbe, tollal írt 
kizárólag két egymást metsző (+ vagy 
x) vonallal lehet. A választópolgár sza-
vazófülkében tölti ki a szavazólapot, azt 
borítékba teszi, és a szavazatszámláló bi-
zottság előtt az urnába helyezi. 

Ha a választópolgár a szavazólap kitöl-
tését elrontotta, egy alkalommal kaphat 
helyette újat, feltéve, ha a rontás tényét 
az előtt jelzi, mielőtt a szavazólapot az 
urnába dobja. 

A választók a szavazatszámláló bizott-
ságtól három szavazólapot kapnak. A 
helyi önkormányzati képviselőket egy 
listán – úgynevezett kislistán – választ-
juk meg. A szavazáskor a szavazólapon 
az összes jelölt neve ABC sorrendben 
szerepel. A választók legfeljebb 8 je-
löltre szavazhatnak. A megválasztott 
képviselő az a 8 jelölt lesz, aki a szava-
zólapokon a legtöbb szavazatot kapta. 

Önkormányzati választások – 2010. október 3.
Polgármesternek egy jelölt választható. 

Polgármester az a jelölt lesz, aki a több 
szavazatot kapta. Amennyiben polgár-
mesterjelölt estében egynél több, képvi-
selőjelöltek esetében 8-nál több személy 
neve melletti körbe tesznek + vagy x je-
let, akkor a szavazat érvénytelen. 

A megyei közgyűlés tagjainak választá-
sa a pártok, társadalmi szervezetek által 
összeállított listák alapján történik. 

A szavazólapon a listák és az azokon 
szereplő első öt jelölt neve lesz feltüntet-
ve. Ezen a szavazólapon csak egy listára 
lehet érvényesen szavazni a lista neve fe-
letti körben elhelyezett + vagy x jellel. 

Reméljük, tájékoztatónk segítséget 
nyújt a választóknak a választási törvény 
értelmezésében. 

Kérjük a Tisztelt Választópolgárokat, 
minél többen vegyenek részt az önkor-
mányzati választásokon. 

Helyi Választási Iroda
Települési önkormányzati választás

PoLgÁrmeSTerJeLÖLTek: 
Ézsiás Vencel (független)
Győriné Dr. Czeglédi Márta Mária
(független)

TeLePüLéSi ÖNkormÁNyzAT 
kéPViselőjelöltjei:

Baloghné Muhari Piroska 
(Civil Mozgalom Egyesület)
Baranyi József (független)
Berényi Ferenc (független)
Bója-Kovács Andrea (független)
Dávid Miklós Zsolt (független)
Ézsiás István (független)
Ézsiás Vencel (független)
Farkas Tibor (FIDESZ – KDNP) 
Győri János Bertalan (független)
Horváth László (független)
Kaszai István Tamás (független)
Keresztesi János (FIDESZ – KDNP) 
Kiss Ferenc Bertalanné (független)
Kiss Tibor (független)
Dr. Kocsis András (független)
Kovács Béláné Pető Magdolna 
(független)
Lovászné Török Magdolna (független)
Marton István (FIDESZ – KDNP) 
Matécsa László Csaba
(FIDESZ – KDNP) 
Mezei Szilveszter (független)
Mezei Zsolt (független)
Dr. Palencsár Csaba Ernő (független)
Sándor Sándor (független)
Sinkovics Rajmund (független)

Szabó László (független)
Szakali János Vendel (független)
Tóth Norbert (FIDESZ – KDNP) 
Tóth Tibor (MSZP)
Vig Tibor (független)
Zsámboki Sándor (független)

Rövidítések:
Független: Független jelölt
FIDESZ – KDNP: Fidesz – Magyar 

Polgári Szövetség/Kereszténydemokrata 
Néppárt

MSZP: Magyar Szocialista Párt

CigÁNy kiSeBBSégi  
ÖNkormÁNyzATi VÁLASzTÁS
Településünkön 2010. október 03-án 

(vasárnap) cigány kisebbségi önkor-
mányzat választására is sor kerül.

A kisebbségi választói jegyzékben sze-
replő választópolgárok a Jászfényszaru, 
Bajcsy Zs. út 7. szám alatti Idősek Klub-
jában kialakított önálló szavazókörben 
adhatják le voksaikat 6.00 órától 19.00 
óráig.

A kisebbségi önkormányzati képviselő-
jelöltek a szavazólapon a Helyi Válasz-
tási Bizottság által kisorsolt sorrendben 
szerepelnek. Érvényesen szavazni leg-
feljebb 4 jelöltre lehet, és az a 4 jelölt 
lesz képviselő, aki a legtöbb szavazatot 
kapta. 

CigÁNy  
kiSeBBSégi ÖNkormÁNyzAT 

kéPViselőjelöltjei
(sorsolt sorrendben)

Kanalas Margit (RO-MA)
Raffael Éva (RO-MA)
Baranyi Lajosné (LUNGO DROM)
Kőszegi József (RO-MA)
Székely Bertalan (FIROSZ)
Farkas János (FIROSZ)
Radics Dezső (FIROSZ)
Kanalas Tibor (RO-MA)
Horváth Tibor (LUNGO DROM) 
Farkas Tibor (LUNGO DROM)
Farkas Lajos (LUNGO DROM) 
Radics Tibor (FIROSZ) 

Rövidítések:
RO-MA: Roma-Magyar Művészeti, Ok-

tatási Egyesület
LUNGO DROM: „Lungo Drom” Or-

szágos Cigány Érdekvédelmi és Polgári 
Szövetség

FIROSZ: Fiatal Romák Országos Szö-
vetsége
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Köszöntöm Önöket! 
Ézsiás Vencel vagyok. 1964. március 15-én 

születtem Jászberényben. A családunk felme-
női több mint 200 éven át itt éltek, ami fontos 
kötődés számomra. 21 éve élek boldog, ki-
egyensúlyozott házasságban, feleségem szin-
tén jászfényszarui származású. 3 gyermekem 
van, akikre nagyon büszke vagyok. Hiszem, 
hogy az emberek összefogásából nagy dolgok 
születhetnek! Az elmúlt 30 évben folyama-
tosan részt vettem a helyi közéletben, a szín-
játszó csoportban, a gazdakörben, az egyház-
tanácsban, a huszárbandériumban, a FÉBE 
elnökségében, önkormányzati bizottságban. 
Félig hivatásszerűen foglalkozom katonai 
hagyományőrzéssel az országos, közel 4000 
tagot számláló huszár szövetségnek 4 évig al-
elnöke, 5 év óta elnöki tanácsadója vagyok.  
2001-től alapító tagként 4 évig szolgáltam a 
Nemzeti Lovas Díszegységben. 2001-ben két 
Honvédelmi Miniszteri kitüntetésben, és egy 
Belügyminiszteri „Aranygyűrű” kitüntetés-
ben részesültem.

Feleségemmel közösen működtetjük csalá-
di vállalkozásunkat, amely jelenleg kb. 120 
embernek biztosít megélhetést. Ismerem a 
nálunk dolgozó munkatársaim napi problé-
máit, amelyek megoldásában gyakran tőlünk 
kérnek segítséget. 

Aki elvesztette a munkáját és keservesen 
küzd a víz-gáz-villany kikapcsolás és a tör-

A kiépült új városháza és városgondnokság 
előtt már hallani a Rimóczi-kastély udvará-
ból a zenés nyári estékre készülő zenészek 
hangolását. A munkából hazaigyekvők még 
rápillantanak a bevásárló listáikra, az étte-
rem teraszán pedig gyülekeznek a fiatalok 
és közben az üzletház kirakataiban megpil-
lantott ruhákról álmodoznak. A felújított új 

intézményekben (városháza, városgondnok-
ság, étterem, zenepagoda, üzletház) a föld 
hőjét hasznosító hőszivattyúk biztosítják a 
fűtést. Napkollektorok melegítik a vizet. A 
főtér rehabilitációja mellett, amelyet közel 
500 millió Ft-tal támogat az Európai Unió, az 
alvégi városrész felújításához is mintegy fél 
milliárd Ft-ot várunk. Ez biztosítja az alap-
ját, az alvégi tó helyén megépülő játszó-, és 
sporttelepnek, szilárd burkolatú utak és járda 
építéseknek. 2011-ben Jászfényszaruban már 
minden út szilárd burkolatú lesz, az időjárás 
függvényében még ebben az évben elkészül-
nek az útalapok. Az új építések mellett termé-
szetesen a lakás felújításokra is gondoltunk: 
önkormányzatunk már elfogadta az ún. hom-
lokzatfelújítási alapot. Már ebben az évben el-
kezdtük a romos épületek lebontását. Álmok 
ezek, vagy valóság? A ciklusbeszámolóban 
Önök már megnézhették a látványterveket, 
és jelenleg már a kiviteli tervdokumentáció 
megrendeléséről döntött a képviselőtestület. 
Ennek a több mint egy milliárd Ft-ot kitevő 
funkcióbővítésnek és városrehabilitációnak 
már megvan a fedezete, és szeretnénk, ha az 
oly sokat emlegetett termálvíz hasznosítha-
tóságának is mielőbb elkészülnének a tervei. 
A városban rövidesen megépül az újabb kö-
zösségi –, és játszótér a Petőfi Művelődési 
háznál. Arra törekszem, hogy a város minden 
területén kiegyensúlyozott legyen a fejődés. 
A településen érzékelhető legyen a biztonság, 
amelyet a térfigyelő kamerarendszer kiépítése 
is segít majd. Általánossá váljanak az ingye-

PoLgÁrmeSTer-JeLÖLTek – 2010. október 3.

Hogyan is képzeljük el 
Jászfényszarut 2014-ben?

ézsiás Vencel

Győriné dr. Czeglédi Márta

tozik, (2009. évben pl. az egy főre eső ipar-
űzési adó bevétel 50-szer annyi volt, mint a 
szomszédos Pusztamonostoron). A kérdés, 
hogy  mennyivel élnek jobban nálunk az em-
berek, miből jut nekik 50-szer több, mint a 
Pusztamonostoriaknak?

A jászfényszarui emberek igenis többet ér-
demelnének! Ha Önök is úgy gondolják, ak-
kor most lehet változtatni! 

Arra kérek mindenkit, ne higgyenek a kétel-
kedőknek, akik unott kézlegyintéssel közlik, 
hogy úgysem változik semmi. A lottó nyere-
ményhez is az első lépés az, hogy elmegyünk 
és beikszeljük a számokat.

Október 3-án is hasonlóan kell cselekedni-
ük, 8+1 ikszet kell a szavazólapra írniuk.

A választásuk megkönnyítése érdekében 
fontolják meg az alábbiakat: 

Jászfényszaru város hajójának kormánya 
most az Önök kezében van. Önök a hajó tulaj-
donosai. Eldönthetik, hogy a 20 év alatt meg-
fáradt legénységgel akarnak-e tovább menni, 
vagy bátran felfogadnak nyolc új matrózt és 
egy új kapitányt, akik képesek az Önök aka-
rata szerint a hajót szélirányba állítani. A dön-
tésnél feltétlenül vegyék figyelembe, hogy az 
országban idén tavasszal jelentősen megvál-
tozott a szélirány! Ehhez kívánok akaraterőt, 
bátorságot és ne feledjék a bölcs római hadve-
zér, Pompeius szavait: NAVIGARE NECES-
SE EST, azaz HAJÓZNI MUSZÁLY!

nes szűrővizsgálatok, hogy nőjön a lakosság 
Jászfényszaru iránti elkötelezettsége, és a vál-
lalkozásbarát önkormányzat olyan környeze-
tet teremtsen az itt élő és ide települni kívánó 
vállalkozásoknak, hogy ezzel tovább nőhes-
sen a lakosság száma a helyi munkahelyek 
révén. A teljesen hasznosított iparcsarnokok 
miatt, az Ipari Park már elkészítette az újabb 
fejlesztési terveit újabb Európai Uniós forrá-
sok bevonását tervezve. A település külterü-
letén a már megvásárolt Vadászház mellett, 
a volt Vásártéren és Lehel-tó környezetében 
olyan turisztikai beruházásokat indítottunk, 
amelyek tanösvény, játszóeszközök kihelye-
zése révén lakossági programoknak is helyet 
biztosítanak. A lakosság részéről egyre gyak-
rabban felmerülő igény új bölcsőde, óvoda, 
sportcsarnok építése is, melyet remélünk, 
kedvező pályázati kiírások segítenek. A piac-
képes szakképesítések biztosításához együtt-
működési szerződést kötöttünk egy magas 
minőséget biztosító szakképző intézménnyel. 
Azon dolgozunk, hogy a magasan képzett 
fiatal munkaerő lakáshoz jutási feltételeit is 
javítani tudjuk. A szükséges önerő az önkor-
mányzat mindvégig takarékos gazdálkodása 
révén biztosított. Mintegy négy milliárd Ft 
kötelezettséggel nem terhelt pénzből, amely 
a stabil gazdálkodás alapja, csak jól megala-
pozott, okos, lakosság igényeit is kielégítő, de 
a fenntartható fejlődést alapul vevő, mérethe-
lyes beruházásokat szabad megvalósítani, 
amelyek tovább növelik a település gazdasági 
potenciálját.       Győriné dr. Czeglédi Márta

lesztőrészletek vagy a letiltások szorításában, 
annak munkahelyteremtésre van szüksége. 
Mi a megoldás? Szociális bérlakás építési 
program beindítása, időskorúak számára új 
vagy jelentősen kibővített otthon építése, 
önálló bio-energetikai beruházás létrehozá-
sa, működtetése, kizárólag helyi vállalkozók 
és munkavállalók bevonásával. Új szellemű 
városvezetés kell, amely folyamatosan keresi 
a további kitörési pontokat. Jászfényszaru az 
egy főre jutó iparűzési adó bevételét tekintve 
az ország leggazdagabb települései közé tar-
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Baranyi József
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Berényi Ferenc

Bója-kovács Andrea

Tisztelt Választópolgárok!
Köszönöm ajánlószelvényeiket, amivel 

lehetőséget, mintegy felhatalmazást kap-
tam, hogy képviselőjelölt lehessek a 2010 
októberi önkormányzati választáson.

Feleségemmel ebben az évben nyugdíja-
sok és nagyszülők lettünk. Szinte egész éle-
temet itt éltem és munkában eltöltött éveim 
is Jászfényszaruhoz kötnek. Úgy érzem, 
ismerem az itt élő emberek problémáit. Tu-
dok azonosulni velük és közéleti munkám-
mal próbálok segítségükre lenni. Érzek ma-
gamban annyi erőt, tudok mögöttem annyi 
tapasztalatot, hogy a jelenleg előttünk álló 
feladatok aktív részeseként szolgáljam a 
település érdekeit. Tapasztaltam az eltöltött 
4 ciklus alatt, hogy csak csapatmunka ered-
ményezhet olyan változásokat, amelyek az 
emberek megelégedettségét szolgálják.

Pénzügyi bizottság elnökeként láthattam, 
hogy a közpénzek felhasználása nagy kö-
rültekintést, sokféle ok-okozati vizsgálatot 
igényel. Az államilag kötelező feladatokat 
eddig is igyekeztünk minél magasabb szín-
vonalon ellátni. Minden 2,5 éves gyermek  
részére van hely az óvodában. Az iskolában 
kedvező osztálylétszámú csoportokban, 

Bója-Kovács Andrea vagyok. Férjemmel 
Jászfényszarun két kisgyermeket nevelünk. 
Itt jártam óvodába, s általános iskolába is. 
A gimnáziumot Egerben végeztem, progra-
mozó matematikus diplomámat a JATE-n 
szereztem már munkahely mellett. A he-
lyi iskolában iskolatitkárként dolgozom 
immár tíz éve – jelenleg gyeden vagyok 
kisfiammal. Vezetői felkérésre munkám 
mellett több éven keresztül tanítottam 

(Folytatás a 8. oldalon.)

Nagyon lényeges kérdés környezetünk 
védelme. Örömmel olvastam a helyi lapban 
a szemétszállítás reformjairól, de sajnálattal 
kell tapasztalni, hogy a szállítás időpontján 
kívül semmi sem változott. A szelektív hul-
ladék kezelése hónapok óta megoldatlan, 
a városunk utcáira telepített hullédhegyek 
tovább nőnek.

Kérem Önöket szavazatukkal, dönté-
sükkel adjanak lehetőséget ahhoz, hogy a 
javaslataikat, ötleteiket megvalósítsuk, s  
mindenki számára, egy élhető város szüles-
sék, az időseink segítésével, a gyermekeink 
jövője érdekében! 

megszépült környezetben  tanulhatnak a 
gyerekek. A művészeti iskola csoportjaiban 
tartalmasan, változatosan tölthetik szabad-
idejüket. Főleg az iparűzési adónak kö-
szönhetően 2008 évtől jelentősen bővült az 
önkormányzat mozgástere. Jelentős önkor-
mányzati hozzájárulással lehet a jelenlegi 
szintet tartani úgy az iskolában, művészeti 
iskolában, művelődés területén, sportegye-
sületnél, egészségügyben, civil szervezetek 
esetében és sorolhatnám tovább. Az elmúlt 
ciklusban sok új beruházás történt a város-
ban. Ezek indokoltak voltak. Sajnos a helyi 
vállalkozók csak kevés alkalommal kaptak 
munkát, mert árajánlataik magasabbak vol-
tak a nyertesnél, vagy a közbeszerzésben 
szereplő feltételeknek nem feleltek meg. 
A helyi munkalehetőségek ugyan az orszá-
gosnál kedvezőbbek, de eléggé behatárol-
tak. Főleg az építőiparban dolgozókat és a 
fiatal pályakezdőket érinti a válság Fény-
szarun is. A közbiztonság elfogadható. Sok 
javítani valónk van a környezetvédelem 
terén: parlagfüves kertek, eldobált szemét, 
gondozatlan közterületek. Ha mindenki el-
végezné, ami ezen a területen rá vár, nem 
a közpénzből kellene finanszírozni és nem 
érné annyi bosszúság az embereket. Sze-
rencsére a lakosság többsége rendszeresen 
csinosítja, ápolja a környezetét. Rongálá-
sokra, temetői lopásokra nincs észszerű 
magyarázat. Az említett jelenségek jó pél-
damutatással, pozitív szemléletváltással, 
visszaszoríthatók.

Számomra mindig fontos volt a becsüle-
tes munka, ezt diákjaimtól is elvártam.

Ismételt megválasztásom esetén hozzájá-
rulok a város stabil pénzügyi helyzetének 
megtartásával minden olyan beruházáshoz, 
támogatáshoz, amely a város szépülését 
az itt élő emberek biztonságát, kényelmét 
szolgálja. A már folyamatban lévő munká-
latok mellett mindenképpen szükséges a 
Gondozási Központ bővítése, az egész te-
lepülés szilárd burkolatú úttal történő ellá-
tása, az elhasználódott utak javítása, járdák 
javítása, az Ipari Parkban a termálvíz hasz-
nosítása. Kérem, hogy október 3-án minél 
többen vegyenek részt a szavazáson!

Tisztelettel: Berényi Ferenc

,,Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, 
és munkálkodhass a jövőn.”

(Széchenyi)
Baranyi József vagyok, Jászfényszaruban 

élek, iskoláimat is itt kezdtem. 
A tanulmányaim befejezése után itt he-

lyezkedtem el. Két gyermekem van, az idő-
sebb már saját életét építi, az ifjabbik most 
kezdi főiskolai tanulmányait.

Már tizenöt éve családi vállalkozásunkat 
vezetem, s a  munkákban  tevékenyen részt 
veszek, együtt dolgozva kollégáimmal.

Mit is jelent számomra a változás?
Többek között azt, hogy ne csak beszél-

jünk azokról az igényekről melyek megfo-
galmazódnak a lakosság körében, hanem 
célként kitűzve valósítsuk is meg azokat!

Találjuk meg együtt a legjobb megoldást, 
hogy az emberek érezhessék olyan város-
ban élnek, ahol mindenkivel törődnek!

Szakmámnál fogva egyik számomra fon-
tos terület a biztonság kérdése, a személy 
és az itt élők javainak védelme. Fontosnak 
tartom, hogy a közterületek megóvása, a 
biztonságérzetünk növelése érdekében a 
kamerákkal kialakított közterület figyelés 
végre megvalósuljon. Ma már számtalan 
helyen megoldották és üzembehelyeztek 
ilyen rendszereket, s ezek hatásosan segítik 
a biztonság növelését.

Az egyedülélő, idős emberek számára 
azonnali segítségnyújtási lehetőségként 
élet- és vagyonvédelmi illetve egészség-
ügyi indokok miatt is szükségesnek tartom 
egy segélyhívó rendszer kiépítését.

A másik terület amelyben előrelépést 
szorgalmazok, a testvérkapcsolatok to-
vábbi hatékony fejlesztése. Ismerjük meg 
a  történelmi Magyarország, és a határain-
kon kívül élő népek kultúráját, s a miénket 
juttassuk el hozzájuk. Építsünk kapcsolatot  
a Délvidéken a Vajdaságban, a Felvidéken 
Szlovákiában, Ausztriában, Szlovéniában.
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(Folytatás a 7. oldalról.)
számítástechnikát, s első ízben én készítet-
tem fel gyerekeket ECDL vizsgára.

kéPViselő-jelöltek – 2010. október 3.
Az elindított közmunkát kiszélesíteni, 

akár Önkormányzati tulajdonú cég alapítá-
sával, hiszen a földek, a mezőgazdaság ki-
termelhetné a kiosztott munkabért. Eszerint 
a segély helyett munkateremtést biztosít a 
város az elhelyezkedni nem tudóknak. Ez-
által magasabb életszínvonalat tud biztosí-
tani az azt igénybe vevőknek.

Akár pályázatok segítségével minél több 
intézmény vegye igénybe a nap, föld ener-
giáit, mint azt már a sportpálya épületénél 
tapasztalhatjuk; évek során a város kiadása 
csökkenthető.

Terveim között szerepel a közbiztonság 
növelése is. Számos településen bevált a 
házalós kereskedelem betiltása, melyről a 
városnév mellett tábla is tájékoztat. Hiszen 
idős és más jóhiszemű emberek nálunk is 
számtalanszor jártak már pórul.

Amennyiben elképzeléseim elnyerte tet-
szésüket, kérem támogassanak szavazatuk-
kal. Bátran állok e korántsem könnyű és 
egyszerű feladat elé, s igyekszem a bizal-
mukat a munkámmal meghálálni. Szívvel, 
becsülettel városunkért!

Tisztelt Jászfényszarui lakosok, választó-
polgárok!

Engedjék meg, hogy képviselőjelöltként 
bemutatkozzam, és néhány gondolatot 
megosszak önökkel.

Dávid Miklós Zsolt vagyok, 44 éves helyi 
lakos. Őseim, a jelen ismeretek szerint, az 
1700-as évek óta vannak jegyezve (kőbe 
vésve) Jászfényszarun. Az ezt megelőző 
időszak kutatása még tart. 

Középfokú műszaki végzettséggel ren-
delkezem.

Két gyermekekkel büszkélkedhetem, 17 
éves Kinga lányommal, valamint 26 hó-
napos Levente fiammal, akit édesanyjával, 

párommal (Tárai Éva) közösen nevelünk.
Jelenleg, a gyermekeimtől kölcsönkapott 
földterületeken gazdálkodom, (vagyis vi-
selem az időjárás szeszélyeit, és küzdök a 
föld édesebb gyermekeivel, a gyomokkal 
szemben) és egy új típusú szövetkezet tag-
jaként vállalkozás jelleggel erdőtelepítések 
és felújítások gépi munkáját végzem. 

Az Őseim, és családom történelme arra 
enged következtetni, hogy nem volt mindig 
leányálom fényszaruinak lenni, és maradni 
számunkra. Nem volt hálás dolog, de kitar-
tottunk. 

Nem is igazán tekintem elhivatottságom-
nak a közszereplést, azonban vannak olyan 
külső tényezők, amik nem hagyják, hogy 
tétlen maradjak.

A sok, sok megoldásra váró dolog közül 
kiemelnék néhányat, amelyek a hivatásom-
ból és foglalkozásomból kifolyólag, nap, 
mint nap elém kerülnek.

A városunk központja, iskolája, infrast-
ruktúrája szépül és gyarapszik, azonban a 
külterületeink, mint valami mostohagyer-
mek nem kerülnek előtérbe. Természete-
sen tudom, hogy van fontossági sorrend 
és a fent említett dolgok nem annyira lát-
ványosak, azonban már nem tűrnek több 
halasztást. 

– nincs egyszerű megoldása a szilárd és 
szerves hulladék kezelésének. Így az építé-
si törmelék, paprikaszár, stb. mind a dűlő-
utak mellett vernek tanyát.

– a külterületi utak karbantartása nem ki-
elégítő!

– a mezőgazdasági termelők, kezdő vál-
lalkozók megérdemelnének egy koordiná-
tort, aki segítene a piacra jutásban, termék-
értékesítésben, indulásnál tanácsokkal és a 
lehetőségek, és buktatók megismertetésé-
vel segítséget nyújtana.

Persze ezek a dolgok, csak kiemelt példák 
azon feladatok közül, amelyekkel lehetne, 
és kellene foglalkozni. 

Kérem önöket, amennyiben hasonlókép-
pen gondolkoznak, mint én, hatalmazzanak 
fel szavazatukkal, hogy a képviselőtestület 
ülésein képviselhessem a környezettudatos 
értékrendet, és a „kölcsönkapott földet” 
– értékét megőrizve – esetleg megnövelve 
adhassuk tovább!

Tisztelettel: Dávid Miklós Zsolt

Dávid miklós zsolt

ézsiás istván
Ézsiás István mezőgazdasági vállalkozó 

vagyok. Jászfényszarun születtem, aho-
gyan szüleim és nagyszüleim is, és itt élek 
54 éve. Két leány gyermekem van, 22 és 13 
évesek, feleségem a helyi általános iskolá-
ban angolt tanít. 1980-ban végeztem me-
zőgazdasági gépészmérnökként a Gödöllői 
Agrártudományi Egyetemen, és kezdtem 

(Folytatás a 9. oldalon.)

Szeretném elérni a helyi oktatási in-
tézmény vezetőjével egyeztetve nemzeti 
örökségünk a rovásírás felelevenítését tan-
órai vagy szakkör kereteiben, hogy minél 
több diák már gyermekéveiben megismer-
hesse azt. Jászfényszaru is büszkén viselje 
rovásírásos helységnév tábláit is. Terveim-
ben szerepel a helyi emlékművek további 
karbantartása, környékének rendezése akár 
önkéntes alapon is, mellyel már példát mu-
tattunk ez év június 4-re. Későbbiekben 
Trianon emlékmű vagy kopjafa felállítása.

Elérhetővé szeretném tenni gyermekek-
nek minél előbbi találkozását az idegen 
nyelvvel, erre óvodai, alsós években játé-
kos foglalkozások szervezését intézményi 
szinteken. Mindemellett a kihasználatlan 
tanuszoda igénybe vételét, városunk által 
már kioktatott pedagógusok bevonásával. 
Ezáltal szülők válláról óriási anyagi terhek 
levételét, miközben büszkén mondhatnánk, 
hogy gyermekeink városi szintű városi 
óvodába, iskolába járnak.

Városunk népessége évek óta csak a bete-
lepült lakosság által stagnál, hiszen sajnos a 
halálozások száma jóval magasabb, mint a 
születéseké, gyermekek nevelésének ilyen 
irányú segítésével talán a gyermekvállalás 
helyzete is javulna.

Fontosnak tartom városunk közpénzének 
ésszerűbb felhasználását, mely mindig a 
közösségünk, s ne kisebb csoportok érde-
keit szolgálja.

A napi életből hiányolom a közössége-
ket, amelyek összetartó erőként segítséget 
nyújthatnak az elesetteknek, lelkileg meg-
törteknek vagy épp munkájukat elvesztet-
teknek. Mindannyian érezhetjük, hogy a 
mai fiatalság jövője jóval kilátástalanabb, 
mint néhány évvel, évtizeddel előbbieké.
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dolgozni. 10 évet a Gödöllői Egyetem 
tangazdaságában, majd 16 évet a Hatva-
ni Cukorgyárnál cukorrépa termeléshez 
kapcsolódó beosztásban. 2001-től családi 
gazdálkodás keretében 300 ha-on folytatok 
mezőgazdasági termelést.

Képviselő jelöltségem kapcsán az agrá-
riumban eltöltött 30 év tapasztalatát sze-
retném felhasználni és kamatoztatni látva 
a gazdatársak és tágabb környezetem, a 
jászfényszarui kb. 6000 ha külterület prob-
lémáit. A mai kor újabb kérdéseket vet fel. 
A mezőgazdaság jövedelmezősége mellett 
a gazdálkodók talpon maradása, a földből 
nyerhető energia (szalma, faapríték), a par-
lagfű, a szemét, a fa és terménylopások, ta-
nyai betörések, a földutak járhatatlansága. 
Az utóbbi időben a figyelem főként a kül-
földi beruházókra és az ő kiszolgálásukra 
irányult, ami kétségtelenül fontos, hisz sok 
család megélhetését biztosítják. Azonban a 
világ számos helyén már bebizonyosodott, 
hogy a helyi, saját kézben lévő erőforrások 
milyen lényegesek, ezek fejlesztése még 
inkább szolgálja a helyiek hosszú távú 
érdekeit. Ezért foglalkozni szeretnék a bi-
oenergia hasznosításával, amelyet a helyi 
termelők állítanak elő, és más jellegű helyi 
vállalkozások támogatásával. Cél az, hogy 
az itteni munkaerővel helyben maradjon 
a pénz. Fontos továbbá környezetünk, a  
mezőgazdasági területek, erdők, utak álla-
pota, hogy biztonságos, szemétmentes és 
élhető maradjon még unokáink számára is.

Ehhez még elengedhetetlenül szük-
séges, hogy a hazai és uniós fejlesztési 
lehetőségekkel éljünk. Az eddigi főleg 
infrastrukturális beruházások mellett a 
termelést, értékesítést, energiatakarékos 
és újszerű megoldásokat tartalmazó prog-
ramokhoz szerezzünk támogatást, ame-
lyekkel a jászfényszarui munkavállalók 
és vállalkozók lehetőségeit javíthatjuk.

Az elképzeléseimet a változás szükséges-
sége motiválja. Ehhez a város vezetésében 

újszerű gondolkodásmódra van szükség. 
Észre kell venni a lehetőségeket minden te-
rületen, főleg a helyi adottságokban, szelle-
mi erőnkben. Bízni kell önmagunkban, bíz-
ni kell abban, hogy az itt élők összefogva 
nagy dolgokra képesek.

Győri jános Bertalan

Győri János Bertalan vagyok, nős, egy 
gyermekem van. Jászfényszarun születtem 
1950-ben, azóta itt élek. 1979 óta dolgo-
zom szülővárosomban, nyolc éve a GA-
MESZ műszaki vezetőjeként tevékenyke-
dem. 1990-től képviselőként tagja vagyok 
az önkormányzatnak és alpolgármesterként 
teszem a dolgom. 

Az elkövetkezendő ciklusban célom a 
település fejlődésének továbbfolytatása, a 
létrehozott értékek fenntartása, azok mi-
nél magasabb szinten történő üzemelte-
tése azért, hogy Jászfényszaru lakossága 
itt helyben megtalálja a megélhetését és a 
boldogulását.

Ennek három alappillérét tartom a legfon-
tosabbnak:

• A minél magasabb szintű oktatás.
• A megfelelő munkahely biztosítása.
• Az idősekről való gondoskodás.
Ennek szellemében kívánok a továbbiak-

ban is tevékenykedni.
Tisztelettel: Győri János Bertalan

kaszai istván Tamás
Előkészítés, szervezés, végrehajtás,  

ellenőrzés! 

Közel húsz éve élek családommal Jász-
fényszarun. Feleségem Györgyi, védőnő, 
Lili lányom egyetemista, Martin fiam kö-
zépiskolai tanuló. Négy évig a helyi rend-
őrőrs parancsnoka voltam. Ezt követően 
Budapesten a Készenléti Rendőrség külön-

leges szolgálatainak bevetés- irányító tiszt-
jeként teljesítettem szolgálatot. Alezredes-
ként vonultam nyugállományba. 

Közéleti tevékenységemet a Pipafüst új-
ságba írt cikkeim alapján Önök már ismer-
hetik.

Fontos szempontnak tartom, hogy a kép-
viselő a választók érdekeit képviselje. 

A polgármesteri hivataltól függő képvise-
lő ezeknek a feltételeknek nem tud eleget 
tenni. 

Fontos feladat a helyi közbiztonság biztos 
alapokra helyezése. Közterület felügyeleti 
és mezőőri szolgálat. Polgárőrség működ-
jön, a város költségvetéséből megfelelő 
anyagi forrásokkal. A hetven éven felüliek 
részére a nyomógombos riasztórendszer 
kiépítése, Európai Uniós és önkormányzati 
forrásból. 

Az ipari park stratégiai fejlesztési terveit 
felülvizsgálnám; nem célszerű a fél hek-
táros raktárbázis – inkubátorház és konfe-
renciaközpont építése. Sokkal fontosabb a 
település energetikai önellátását megvalósí-
tani. Állattartó telep, vágóhíd, bolthálózat, 
biomassza erőmű. A kivitelezett beruházá-
sok megfelelő műszaki tartalommal kerül-
jenek átadásra. Nem megengedhető, hogy 
a sportpálya beruházás 62 millió forinttal 
többe került a tervezetnél, a Vasvári Pál ut-
cai útépítés során pedig 17 alkalommal volt 
csőtörés. Ez mind az ellenőrzés hiányos-
ságait veti fel. Az adóforintjainkból meg-
épülő beruházások a legjobb színvonalon 
kell, hogy elkészüljenek. Elengedhetetlen 
a helyi vállalkozók széles körű bevonása a 
különböző építési-fejlesztési munkákba.

Az idősek otthona ideiglenes működési 
engedéllyel rendelkezik. Sürgető feladat 
egy új a kor színvonalának megfelelő in-
tézmény megépítése. Az idősek részére 
karácsonyi ajándékként az Önkormányzat 
által nyújtott pénzbeli támogatás összegét 
megemelném, hiszen ez az összeg évek óta 
változatlan. 

(Folytatás a 10. oldalon.)
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A bezárt szeméttelep helyett hulladékud-

var kialakítását kezdeményezném, addig is 
az építési törmelékek depózására önkor-
mányzati területet jelölnék ki. 

Kérem a tisztelt választópolgárokat, hogy 
programom megvalósítását szavazatukkal 
segítsék.

Ha az Önök jóvoltából felkerülök a „gá-
lyára”, Petőfi Sándor verse szerint soha 
nem fogom elfelejteni ezeket a sorokat:

„Habár felül a gálya, 
  s alul a víznek árja, azért a víz az úr!”

Tisztelt Választó Polgárok, Kedves Bará-
taim!

1952. 06. 24-én születtem Jászfénysza-
run. Az általános iskola elvégzése után 
Budapesten autóközlekedési technikusi 
végzetséget szereztem. 26 évig autósze-
relőként dolgoztam a Miskolc utcai szer-
vizben. Először Budapesten, majd Kistar-
csán laktam. Harminc év után 1996-ban 
költöztem haza Jászfényszarura. Azóta 
egyéni vállalkozóként dolgozom a mező-
gazdaságban, a szüleimtől örökölt földön, 
főként paprikatermesztéssel foglalkozom. 
1977-ben nősültem. Három gyermekünk 
van: Péter 32 éves, aki a kertészeti terme-
lés nagy részét átvette tőlünk és jelentősen 
tovább fejleszti, István 30 éves, aki a szál-
lítmányozás terén dolgozik, Judit 18 éves 
és egy jászberényi középiskolában tanul.

Ezúttal szeretném megköszönni baráta-
imnak, családtagjaimnak a bíztatást, hogy 
induljak képviselő-jelöltként a választá-
son. Nagyon köszönöm ismerőseimnek 
az ajánlószelvényeket, melyekkel további 
bíztatást adtak. 2006–2010-ig a képviselő 
testület mellett működő Környezetvédelmi 

kiss Tibor

Mezőgazdasági és Közbiztonsági Bizottság 
külsős tagjaként dolgoztam. Elkötelezett 
híve vagyok a környezetvédelemnek és a 
közbiztonságnak. Szeretnék még többet 
tenni szülővárosom további fejlődéséért, 
szépítéséért a lakosság számára a nyugodt, 
biztonságos élet eléréséért. Kifejezetten 
fontosnak tartom a fiatalokkal való fog-
lalkozást, helyben kulturált szórakozásuk 
megoldását, valamint az idősek iránt meg-
nyilvánuló törődést. 

Szeretnék munkámmal hozzájárulni a kö-
vetkező célok eléréséhez:

– Hulladékudvar létrehozása.
– Növényi szármaradványok komposztá-

lásának megoldása.
– Tanyák villamosítása – Ugyanis a ta-

nyai lakosok is az EU teljes jogú polgárai 
– joguk van villanyhoz. Ezzel a tanyák köz-
biztonságát is tudjuk javítani.

– Tanyagondnoki szolgálat létrehozása.
– Egy terepjáró kisbusz beszerzésével a 

tanyagondnok tudná segíteni a gyerekek 
iskolába, ill. onnan haza jutását.

– Hulladék szállítás körüli bonyodalmak 
mérséklése- szelektív hulladékgyűjtés.

– Mezőőri, Közterület felügyelői, Polgár-
őri szolgálat felállítása.

Kérem önöket, hogy szavazataikkal segít-
sék elő közös céljaink megvalósulásának 
lehetőségét.

Köszönettel: Kiss Tibor

kiss Ferenc Bertalanné 
Nagy Judit

Kiss Ferenc Bertalanné Nagy Judit va-
gyok, 45 éves, jászfényszarui születésű 
és az óta itt élek a férjemmel és Máté fi-
ammal.

16 éve dolgozok a Magyar Postánál, kéz-
besítői munkakörben. Munkámból adódó-
an napi kapcsolatban vagyok a város lakos-
ságával, nap mint nap találkozom minden 
korosztállyal. Ismerem a helyi emberek 
gondjait, problémáit éppúgy, mint az örö-
müket. Úgy gondolom, hogy az ismereteim 
birtokában, teljes mértékben tudnám képvi-
selni a lakosság érdekeit.

térfigyelő rendszer és a Polgárőrség lét-
rehozásával. A településen élő családok 
szociális helyzetének megerősítését a mul-
tinacionális cégeknél a helyi munkaerő 
széleskörű alkalmazásával és a helyi mun-
kaerőpiac fellendítésével. Fiatalok helyben 
történő szórakozásának kulturált feltételei-
nek megteremtését. 

Szeretném, ha minden fényszarui ember 
gondja, problémája, kérése, észrevétele, 
elképzelése, ötlete, azaz minden fénysza-
rui ember hangja eljusson a városházára. 
Önkormányzati képviselőként szeretném a 
lakosságot a legjobb tudásom szerint kép-
viselni.

Dr. kocsis András
Jászfényszaru 47 éves gyermekorvosa va-

gyok. Nyíregyházán születtem és az általá-
nos- és középiskolai tanulmányaimat is ott 
végeztem. 1987-ben a Debreceni Orvostu-
dományi Egyetemen szereztem általános 
orvosi diplomát. A csecsemő- és gyermek-
orvosi szakképesítésem megszerzését kö-
vetően, 18 éve telepedtünk le családommal 
Jászfényszarun, azzal a szándékkal, hogy 
otthont teremtsünk.

„Azért vagyunk ezen a világon, hogy va-
lahol otthon legyünk benne.” 

(Tamási Áron)
Vallom és hiszem, a székely író megfo-

galmazta minden ember alapvető hivatását. 
Feleségemmel, Mónikával igyekszünk, 
hogy életünk és munkánk nyomán mások 
számára is még otthonosabbá váljon Jász-
fényszaru. Három gyermekem van, Boglár-
ka, Katica és Domonkos. Őket ajándéknak 
tekintem és büszke vagyok rájuk.

A Jászfényszarui Egyházközség világi 
elnökeként felelősséggel állíthatom, hogy 
nem fordítunk kellő figyelmet az igazi erő-
tartalékainkra. Csak azt lehet oktatni, akit 
tanítottak, és csak azt lehet tanítani, akit 
neveltek. A szeretet a nevelés kulcsa.

A helyére kell, hogy kerüljön a tanügy-
ben a szeretet az eredményorientáltsággal 

(Folytatás a 11. oldalon.)

A változás Csapatával azt követően ta-
lálkoztam, miután már elhatározássá vált 
számomra, hogy Önkormányzati képvi-
selőként szeretnék segíteni a fiataloknak, 
szülőknek, időseknek, azaz minden ember-
nek, az egész városban. A változásra vonat-
kozó elképzeléseim és terveim a Változás 
Csapatának programjával találkoztak. Töb-
bek között igen fontosnak tartom: az idős 
emberek biztonságának növelését, segély-
hívó rendszer kiépítésével, a Gondozási 
Központ lehetőségeinek szélesítésével. A 
lakosság biztonságának megerősítését a 
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kovács Béláné 
Pető Magdolna

Tisztelt Fényszarusi Választópolgárok!
Kovács Béláné Pető Magdolna va-

gyok,1983-tól a helyi iskolában tanárként 
dolgozom. Agrármérnöki diplomám után 
mérnöktanári, térség- és vállalkozásfej-

mek ellátó intézményeket (egészségügy, 
oktatás, nevelés) infrastruktúrát és progra-
mokat biztosítunk. Az Ipari park is jobban 
segítheti a település fejlődését, ha „ellátó, 
szolgáltató” városgazdálkodási és város-
üzemeltetési feladatokat is végez. Olyan 
új vállalkozások elindítását szorgalmazom 
(helyi termékek előállítása, feldolgozása, 
értékesítése, alternatív energianyerés), ame-
lyek munkát adnak és értéket teremtenek.

A településünk több mint 30%-a az 
idősödő korosztályba tartozik. Úgy gon-
dolom, közös érdekünk, hogy „életet ad-
junk az éveknek”. Legyen lehetősége az 
aktív életre, aki ezt szeretné, annak, s 
aki már ellátásra szorul, az a lehető leg-
jobbat kapja. Ezért a Gondozási Központ 
bővítését, korszerűsítését szorgalmazom. 

Civilként és megválasztásom esetén 
képviselőként is azért dolgozom, hogy a 
nyilvánosság bevonásával, szakmai ta-
pasztalataim alapján, szakszerű, ember-
séges és a többséget képviselő döntések 
szülessenek.

Köszönöm a biztatásukat, a bizalmukat 
s az ajánlást, amellyel támogattak. Kérem, 
hogy október 3-án szavazataikkal is segít-
sék, hogy az Önök képviselője legyek.

Kovács Béláné Pető Magdolna

(Folytatás a 10. oldalról.)
szemben. Az iskolai nevelés első eszköze a 
közösségépítés kell legyen, mert a megélt 
közösség serkent igazi munkára és teremt 
lehetőséget a – mára ismeretlen fogalommá 
váló – tisztelet kialakulására. Igen alkalmas 
közösség fejlesztő lehetőség az iskolai hit-
oktatás, ill. a családoknak az egyházközség 
életébe való bekapcsolódása. Fontos lenne 
a fiatalok számára kulturált szórakozó-kö-
zösségi színtér kialakítása.

Gyermekorvosként sajnálattal vettem 
tudomásul, hogy 2010 augusztusától meg-
szűnt a lehetősége annak, hogy hétvégeken, 
ünnepnapokon a hatvani ügyeletben beteg 
gyermekeinket gyermek szakorvos lássa el. 
Jászberényben adottak a feltételek a maga-
sabb szintű gyermek ügyeleti ellátáshoz, 
ezért célszerűnek és időszerűnek látszik a 
váltás.

Gyermekeink számára fontos, hogy az 
évek óta csak ígéretként megfogalmazódó 
mindennapos testnevelés bevezetésre ke-
rüljön és a főként védőnőink közreműködé-
sével történő iskolai egészségnevelési órák 
folytatódjanak.

Az egészségügyi és pedagógusi életpá-
lya modell helyi megvalósulását támogatni 
szükséges, hogy az „élet” Jászfényszarun is 
otthont találjon!

Családommal Jászfényszarun otthon 
érezzük magunkat, kérem, támogasson, 
hogy Fényszarun ebből a jó érzésből senki 
se maradjon ki!

lesztési menedzser okleveleket szereztem. 
Találkozhattak velem a felnőttképzés-
ben, civil fórum vezetőjeként, közoktatási 
esélyegyenlőségi referensként, civil szer-
vezet vezetőjeként és önkormányzati kép-
viselőként.

Választóim tudják, hogy az elmúlt 4 év-
ben következetesen vállaltam a véleménye-
met az Egészségügyi, Szociális, Idősügyi, 
és a Környezetvédelmi, Mezőgazdasági, 
Közbiztonsági Bizottságokban és a testület 
munkájában – javaslatokat tettem és kép-
viselői beadványokat nyújtottam be több 
szakterületen is (településfejlesztés, okta-
tás, civil). Közreműködök olyan pályáza-
tok kezdeményezésében, előkészítésében, 
megvalósításában, amelyek már átnyúlnak 
a következő évekre is. Segítettem a civil 
szervezetek pályázati munkáját, a lakos-
sággal fogadó órákon, beszélgetéseken élő 
kapcsolatot tartottam. Az általam írt koráb-
bi LEADER pályázat ötletei alapján is fo-
lyamatosan változik Jászfényszaru arcula-
ta; a főút virágosítása, információs táblákat 
állítottunk, a település helyi újsága és hon-
lapja is jobban betölti nyilvánosság formá-
ló szerepét – ezt továbbra is szorgalmazom. 
A Pipafüst kiadói feladatainak felvállalása 
mellett (civil pályázat), olyan sikeres köny-
veket is megjelentettünk az Önök támoga-
tásával, mint a Gyökereink vagy a Zarán-
dokúton a Jászságban. Tapasztalataimat jól 
hasznosítottam a városmarketing munkám 
során, amikor szakmai programokon be-
mutattam településünket, annak gazdag ci-
vil életét és gazdasági eredményeit.

Újra választásom esetén is, fontosnak 
tartom a helyi társadalom minden korosz-
tályát. A gyermekek, fiatalok és a felnőttek, 
különösen a munkanélküliek képzési, okta-
tási helyzetét javítani kívánjuk. A lakosság 
igényei alapján fontos a felnőttképzés foly-
tatása, a szakképzés elindítása. A fiatalok 
letelepedése csak akkor várható, ha munka-
helyet, biztonságos szép környezetet, gyer-

Lovászné Török 
magdolna

Kedves Jászfényszaruiak!
Tisztelt Választópolgárok!
Immár 23 éve dolgozom a helyi általános 

iskolában. Több évig tanítóként, majd ha-
todik éve igazgatóhelyettesként és a művé-
szeti iskola vezetőjeként. Egész életemben 
mindig fontos szerepet játszott Jászfénysza-
ru és az itt élő gyerekek, felnőttek szolgá-
lata. Pedagógusként, számos civilszervezet 
tagjaként és immár 8 éve önkormányzati 
képviselőként bizonyíthattam városszere-
tetemet, elhivatottságomat.

Amit ígértem 4 évvel ezelőtt, azt meg is 
tartottam. Büszke vagyok, hogy tetteimmel 
és szavazataimmal részese lehettem: az is-
kola és a művelődési ház felújításának, ját-
szóterek, szabadidőparkok kialakításának, 
a kerékpárút megépülésének, a sportpálya 
megszépülésének, az Idősek Estje rendez-
vény sikerességének, a Művészeti Iskola 
kiváló minősítésének, az Idősbarát Önkor-
mányzat cím elnyerésének, a HPV elleni 
oltás megszervezésének, a városközpont 
értékmegőrző jövőbeli megújulásának, az 
oktatás magas színvonalának, számos sike-
res helyi rendezvény, program megvalósu-
lásának. Természetesen új és új lehetőségek 
adódnak, és azok megoldása mindig előt-
tünk álló feladat.

Az Egészségügyi, Szociális és Idősügyi 
Bizottság elnökeként volt módom megis-
merni és átérezni a munkanélküliek, idősek, 

(Folytatás a 12. oldalon.)
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(Folytatás a 11. oldalról.)
betegek, alacsony jövedelemmel rendelke-
ző családok nehézségeit. E tisztségemben 
sokaknak segíteni tudtam.

Mindig nyugalommal töltött el, hogy te-
lepülésünkön nincs megosztottság, nem 
mérgezi meg életünket a „nagypolitika”. 
Városunk fejlődése, az itt lakók életmi-
nőségének javítása közös célunk volt. 
Szeretném, ha továbbra sem a széthúzás, 
a hibák keresése, hanem az eredmények 
megbecsülése, értékeink megőrzése, a 
fiatalok és idősek életkörülményeinek 
javítása, a város további fejlődése len-
ne a legfontosabb célunk. Nem tudok és 
nem is akarok megváltozni. Úgy, mint 
eddig, továbbra is kitartó szorgalommal, 
a békesség, és a mások iránti tisztelet 
jegyében szeretném képviselni Önöket az 
Önkormányzatban. Sándor Sándor

Sándor Sándor vagyok, 52 éves jászfény-
szarui lakos, független képviselő jelölt. 

Büszke vagyok családomra, keresztény 
hitemre, melyet szüleimtől kaptam örök-
ségül, és büszke vagyok szülővárosomra, 
Jászfényszarura. 

Édesapám megtanított a munka szere-
tetére, fakadjon az a mindennapi kenyér 
megszerzéséért folytatott verejtékezésből 
a Samsung gyárban, vagy a Polgármes-
teri Hivatal tanácstermében zajló eddigi 
12 éves munkából a város fejlődéséért, és 
lakóinak boldogulásáért. Egyszerű gyári 
munkásként, három gyermek nevelőjeként, 
és két idős ember ápolójaként átérzem sok 
társam mindennapos problémáit.

A nagy szavak és meddő ígéretek helyett 
csak annyit fogadhatok, hogy lelkiismere-
tes munkámmal, önös érdekektől nem hajt-
va igyekszem szebb jövőt biztosítani mind 
magunk, mind az elkövetkező nemzedékek 
számára. Kérem, forduljon felém megújult 
bizalommal, és szavazatával támogasson 
Jászfényszaru képviselőjeként, ígérem én 
is támogatni fogom Önt.

mezei zsolt

Kedves Jászfényszarui Lakosok!
Sokan bíztattak arra, hogy induljak el 

a 2010. évi önkormányzati választásokon 
független képviselő jelöltként. Engedjék 
meg, hogy néhány gondolattal bemutat-
kozzam.

Jászberényben születtem 1968-ban, óvó-
nő feleségemmel Jászfényszarun élek. Kö-
zépiskolai tanulmányaimat Szolnokon a 
Kereskedelmi és Vendéglátó Ipari Szakkö-
zép Iskolában végeztem. A Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem Jog és Államtudomá-
nyi Kar jogász szakán szereztem abszolu-
tóriumot, jelenleg államvizsgáimat foly-
tatom. Előző meghatározó munkahelyeim 
Szolnokon a Megyei Illeték Hivatal és az 

Tisztelt jászfényszarui lakosok!
Harminc éve végeztem az orvosi egyete-

men, közel tizenhárom éve élek az Önök 
városában, családommal együtt. Sok érté-
kes emberrel találkoztam, néhányhoz baráti 
kapcsolat köt.

Ideköltözésem után viszonylag hamar be-
kapcsolódtam a helyi közéletbe.

Sok jó dolog történt Jászfényszarun az 
utóbbi két évtizedben. Úgy gondolom, hogy 
lehet még javítani az itt lakók életszínvona-

Dr. Palencsár Csaba

Köszönöm a sok-sok ajánlószelvényt, 
amellyel lehetővé tették jelölésemet. Ké-
rem, hogy szavazataikkal erősítenek meg 
hitemben: szeretet, tisztesség és alázat nél-
kül nincs győzelem.

Tisztelettel: Lovászné Török Magdolna

APEH. Az önkormányzatnál munkaerő-
piaci menedzser munkakörben dolgozom, 
a hozzám fordulókat tanfolyamokra, mun-
káltatókhoz irányítom, pályázatok elké-
szítésében veszek részt. 

Amennyiben megkapom a bizalmat és 
önkormányzati képviselő leszek döntései-
met az ésszerűség, a felelősség és Jászfény-
szaru fejlődése fogja meghatározni. Építő 
jellegű javaslataikat, kritikáikat, ötleteiket 
szívesen várom és előre is köszönöm. 

Tisztelettel: Mezei Zsolt 

lán, biztonságérzetén. Ilyen például a helyi 
egészségügy amely, akárcsak országos szin-
ten, itt is kiszámíthatatlan. Orvosok mennek 
el, vonulnak vissza és nagyon nehezen ta-
lálni utódot! Ki kell alakítani egy hosszú-
távú stratégiát a helyi alapellátás biztonsá-
gos működtetésére: ösztönző rendszert az 
orvosok részére és biztonságos jövőképet a 
védőnőknek, szakdolgozóknak.

Természetesen támogatni fogom azon 
változásokat amelyek folyamatosan javuló 
oktatást-nevelést, kulturális életet, közbiz-
tonságot eredményeznek.

Szeretném kérni az Önök véleményét a 
fenti kérdésekben. Kérem, támogassanak 
szavazatukkal a helyi választásokon 2010. 
október 3-án!

Dr. Palencsár Csaba háziorvos
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Szabó László
Tisztelt Választópolgárok!
Művelődésszervező-kulturális menedzs- 

erként több mint 18 éve a helyi művelő-
dési házban dolgozom. Feleségem az ál-
talános iskola igazgatóhelyettese, lányom 
ötödéves orvostanhallgató, fiam másodéves 
gimnazista. A munkám mellett közösségi 
tevékenységként az elmúlt húsz évben lakó 
környezetemben szerveztem a járdaépítést, 
a fásítást, a portalanított út építését, a szeny- 
nyvízcsatorna megépítéséhez szükséges nyi-
latkozatok összegyűjtését.

Tóth Tibor

kéPViselő-jelöltek – 2010. október 3.

Megválasztásom esetén kiemelten fontos 
célként kívánom támogatni:

– egy komoly, szervezett polgárőrség meg-
alakulását, amely hathatósan tudja segíteni 
helyi rendőrségünk munkáját

– önkormányzati intézményeink magas 
színvonalú munkájához a feltételek maxi-
mális biztosítását

– az internet adta lehetőségek kihasználá-
sát a lakossággal való kommunikációban

– a település számára szükséges pályázati 
lehetőségek minél magasabb százalékú ki-
használását

– a gyermekek, fiatalok szabadidős tevé-
kenységének sport szemléletű kialakítását

– a helyi vállalkozók „helyzetbe hozását” a 
törvények adta kereteken belül.

Minden jól működő demokrácia alapja kell 
hogy legyen a következetesség, az arányosság, 
a tolerancia, az érthető tájékoztatás, a hiteles 
információkon alapuló többoldalú tárgyilagos 
érvelés. A viták során egyértelmű, hogy „vere-
kedni” nem kell, viszont elbújni, meggyőző-
dés nélkül szolgalelkűen bólogatni sem.

Köszönetemet fejezem ki azon választó-
polgároknak, akik ajánlószelvényeikkel le-
hetővé tették jelölésemet. Tisztában vagyok 
azzal, hogy a választott képviselő minden 
cselekedetével, felelősséggel tartozik válasz-
tói iránt. Megtisztelő bizalmukra, szavazata-
ikra számítok.             Tisztelettel: Szabó László

Tisztelt Választópolgárok! 
Jászfényszarun születtem, itt élek 58 éve. 

Három évtizednél is többet személyzeti, 
munkaügyi területen tevékenykedtem. A 
kulturális programok szervezése sokszor 
mindennapi munkám része volt. A tele-
pülés társadalmi, politikai életébe bekap-
csolódva szabadidőm nagy részét is ennek 
szenteltem. Támogattam a színjátszók, a 
népdalkör, az ifjúsági közösségek munká-
ját. Amikor nem helyben dolgoztam, ak-
kor is szabadidőmet a közre fordítottam. 
Elnöke lettem a lakásszövetkezetnek, a 
gázközösségnek, a Fényszaruiak Baráti 
Egyesületének. Bábáskodhattam a kézmű-
ves foglalkozások, a társastánc, a huszár 
hagyományok elindításánál. Egyre jobban 
érdekel a helytörténet, a múltunk mélyebb 
megismerése. 1996-tól közreműködöm 
a helyi kiadványok megjelentetésében, a 
diákoknak szervezett honismereti nyári 
táborok lebonyolításában. 1972-től szer-
vezek színházlátogatásokat. Az utóbbi 
négy évben 6000 résztvevője volt a FÉBE 
keretében szervezett budapesti és helyi 62 
színházi előadásnak. Rendszertől, kor-
mánytól, pártoktól függetlenül igyekez-
tem embertársaimon segíteni.

Mindenkinek van meggyőződése, vi-
lágnézete még az önmagát függetlennek 
mondónak is. Én negyven éve a baloldali 
értékeket (a közösségi élet fontossága, az 
esélyegyenlőség megteremtése, a képes-
ségek kibontakoztatásának segítése, az 
elesettek támogatása) vallom magaménak. 
Meggyőződésem mellett kitartok, noha 
politikai hovatartozásomat látványosan 
soha nem hirdetem. Mindenkor azt ke-
restem másokban, miben tudunk együtt 
működni, mi köt össze bennünket. A he-
lyi politika a városfejlesztésről, az itt élők

(Folytatás a 14. oldalon.)

1980-ban születtem Jászberényben, azóta 
Jászfényszarun élek. Középiskolai tanul-
mányaimat a jászberényi Lehel Vezér Gim-
náziumban végeztem, majd a Szent István 
Egyetem Mezőgazdaságtudományi Karán, 
okleveles kertészmérnöki diplomát szerez-
tem 2003-ban. Középfokú mezőgazdasági 
szakmai angol nyelvvizsgával rendelkezem. 

Az iskoláim elvégzése után az egyetemen 
maradtam, mint tanársegéd és Kertészeti 
Tanüzemvezető 2006-ig. Majd 2007-től a 
KITE Zrt. kertészeti szaktanácsadójaként 
dolgozom Szolnok, Pest és Heves megyében. 

Négy éve vagyok tagja a képviselőtes-
tületnek, ahol az Oktatási és Kulturális-, 
valamint az Ifjúsági és Sport Bizottságban 
dolgozom. 2008 óta vagyok elnöke a Jász-
fényszaru Városi Sportegyesületnek.

Az elmúlt négy éves ciklusban örömte-
linek tartom a számtalan infrastrukturális 
fejlesztés megvalósulását településünkön 
(pl.: szilárd burkolatú utak, kerékpárút, 
nagyiskola felújítás, sporttelep felújítás…). 
Egyben bízok abban, hogy ezt a folyamatot  
településünk önkormányzata tovább fogja 
vinni és belátható időn belül felépül a váro-
si sportcsarnok is és több újabb beruházás, 
aminek következtében még komfortosabbá 
válik településünk az itt lakók számára.   

A sportegyesületi munkám során, szép 
eredményeket értünk el az utánpótlás ne-
velés területén az elmúlt két évben. Koráb-
ban nem szerepeltek labdarúgó palántáink 
nemzetközi versenyeken, ehhez képest két 
éve Lengyelországba, majd tavaly Dániába 
jutottunk el velük. Úgy gondolom ez mél-
tán nagy teljesítmény egy ekkora település 
civil életében és egyben tükrözi elhivatott-
ságunkat az ifjúság nevelése, életútjának jó 
irányba történő terelgetése szempontjából. 
Célkitűzésem, hogy továbbra is biztosítsuk 
az ifjúság számára a lehetőségeket, legyen 
szó oktatási, kulturális és a sporttal kapcso-
latban bármilyen tevékenységükről, adjunk 
lehetőséget, tájékoztatást számukra minél 
szélesebb körben a szabadidejük hasznos 
eltöltésében.

Sinkovics rajmund 
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Engedjék, engedjétek meg, hogy először 
is bemutatkozzam. A nevem Vig Tibor, 
Jászberényben születtem 1982. szeptem-
ber 6-án. Jelenleg is itt, Jászfényszarun 
élek és lakom. Munkahelyem az Ézsiás és 
Társai KFT.

Elsődleges céljaim: munkahelyterem-
tés, közbiztonság-, rend-, városvédelem-, 
környezetvédelem-, zöldenergia, a váro-
sunk egészségügyi rendszerének radiká-
lis megváltoztatása.

Köszönöm mindenkinek, akik rám fog-
nak szavazni.

Vig Tibor
független önkormányzati képviselő-jelölt

Vig Tibor 

kéPViselő-jelöltek – 2010. október 3.

zsámboki Sándor

valósulása. Ezért tartom sikeresnek az 
elmúlt 4 éves ciklusból például a Nagy 
Iskola felújítását vagy éppen a kerékpár-
út megépítését. 

Köztudott, hogy pénzt költeni bárki 
tud (ha van miből). Nehezebb feladat a 
város vagyonából úgy költeni, hogy az 
eredményként létrehozott építményt, 
szolgáltatást fenn is tudjuk tartani. Biz-
tos vagyok benne, hogy lesz például 
sportcsarnokunk, bölcsődénk is, de ab-
ban is biztos vagyok, alapos átgondolás 
és tudatos tervezés nélkül felelőtlenség 
újabb feladatokat felvállalni. 

(Folytatás a 13. oldalról.)
életminőségének javításáról szól, szá-
momra nem pozíciószerzést és személyes 
érdekérvényesítést jelent. Martin Luther 
Kinget idézve: „Az igazság egy átmeneti 
dolog, amely végül véget ér; de a lelkiis-
meret örökkévaló és soha nem szűnik.” 
Az embereket nem politikai hovatartozá-
sa szerint ítélem meg, hanem embersége, 
tisztessége, szakmai és szűkebb pátriánk, 
Jászfényszaruért megnyilvánult cseleke-
detei, tettei alapján. Hiszen orvost, fod-
rászt, festőt sem pártszimpátia alapján 
választunk. 

Tizenkettő éve vagyok képviselő, az 
ügyrendi bizottság elnöke. Ebben a cik-
lusban komoly elfoglaltságot jelentett a 
közbeszerzési bizottsági tagság, mivel 
tizenöt pályázat esetében ötven alkalom-
mal üléseztünk. A ciklus közepén önként 
vállaltam fel az egészségügyi, szociális 
és idősügyi bizottsági munkát. Több pá-
lyázat előkészítésében is részt vettem. A 
választópolgár képviselete akkor teljes, ha 
minden testületi, bizottsági ülésen, városi 
rendezvényen ott vagyunk, képviseljük, 
én ennek igyekeztem megfelelni. 

A városfejlesztési stratégiában megfo-
galmazott további célokkal egyetértek. 
Támogatom az iparűzési adóbevétel leg-
alább felének visszajuttatását az ipar, a 
mezőgazdaság fejlesztésére, a munka-
helyteremtésre. Egyetértek a helyi vállal-
kozók – akik ide fizetik adójukat – pályá-
zat útján önkormányzati munkához való 
juttatásával. Kezdeményezném a leromlott 
üres lakások megvételét, lebontását és 
telekként kedvezményes értékesítését. 
Megválasztásom esetén nem fontoskodni 
és szerepelni akarok, hanem szolgálni jó 
szándékkal, hitelesen. Szent-Györgyi Al-
bert gondolatát elfogadva: 

„…az udvarias szó és a jóindulat na-
gyobb biztonságot ad, mint az erős ököl.”

Tisztelt jászfényszarui Választópolgá-
rok! Köszönöm Önöknek a lehetőséget, 
hogy az elmúlt 8 évben döntéshozóként 
részt vehettem városunk sorsának ala-
kításában. Köszönöm az ajánlószelvé-
nyeiket, melyekkel lehetővé tették újbóli 
indulásomat a választásokon.

44 éves vagyok, tősgyökeres jászfény-
szarui. A középiskola elvégzése után 
fizikus-hőenergetikus mérnöki diplo-
mámat Moszkvában szereztem, melyet 
később munka mellett felsőfokú keres-
kedelmi oklevéllel egészítettem ki. 

Iskolai éveink után egészségügyi főis-
kolai végzettségű feleségemmel úgy dön-
töttünk, hogy bármerre is hív bennünket 
az élet, a munkahely, mi itt maradunk 
szülővárosunkban, Jászfényszarun. Itt 
alapítottunk családot, ahol minden és 
mindenki gyermekkorunk óta ismerős. 
Gyermekeink, 14 éves Anna leányunk 
és 18 éves Richárd fiunk még a családi 
fészek melegét élvezik.

Választási kampány van. Nagyon jó 
benne, hogy sokakban nyilvánosan is 
feltámadt a közügyek iránti érdeklődés, 
így végre felszínre kerülnek eddig rej-
tőzködő értékes gondolatok, amikből 
tanulva a következő időszak feladatai-
nak listáját lehet gazdagítani. Ha a kam-
pányt nem is, de az aktív, értelmes pár-
beszédet mindannyiunk érdekében fenn 
kell tartani a jövőben is!

Miről (is) szól az önkormányzati vá-
lasztás? Képletesen szólva arról, kire 
bízzák a választópolgárok a város kasz- 
száját évekre előre! 

Meggyőződésem szerint fontos szem-
pont a közpénzek felhasználásával ter-
vezett fejlesztési ötletek megítélésénél és 
rangsorolásánál, hogy a lehető legtöbb 
polgárt érintse kedvezően azok meg-

Megfontolandó alapelvnek tartom, 
hogy gondolatban osszuk három nagy-
jából egyenlő részre a város mindenkori 
tartalék pénzeszközeit. Egy rész jusson 
a város szépítésére, a közszolgáltatások 
fejlesztésére, egy részt forgassunk visz- 
sza a gazdaság fejlesztésébe (hiszen az 
iparűzési adóból származik a bevétele-
ink java), munkahelyteremtésbe, meg-
újuló energiába. Az utolsó egyharmad 
pedig legyen a tartalék „családi ezüst”, 
nehezebb időkre. Így juthat majd forrás 
új bölcsőde-óvoda, idősek otthona mel-
lett akár a föld-hő, biomassza hasznosí-
tására is.

Végezetül még egyszer köszönöm 
mindazok bizalmát, akik eddig – és re-
ményeim szerint ezután is – segítő ta-
nácsaikkal, gondolataikkal és tetteikkel 
támogattak. Látogassanak el a http://
zsambokisandor.blogspot.com/ oldalra, 
írják meg véleményüket, javaslataikat, 
hogy együtt folytathassuk a megkezdett 
utat! 

Kérem támogassanak szavazatukkal 
október 3-án! 

Tisztelettel: Zsámboki Sándor
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A nyári 
gyermekétkeztetésről 
2010. május végén ismét megigényeltük 

az állami támogatást a szociálisan rászo-
ruló gyermekek nyári étkeztetésére. Vál-
laltuk, hogy a szünidő alatt, június 16-tól 
augusztus 31-ig terjedő időszakban 72 
fő rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesülő kiskorúnak napi egy-
szeri meleg étkeztetést biztosítunk (fel-
melegíthető étel konzervek formájában). 
Önkormányzatunk erre a célra tavaly 
1.138.860 Ft-ot, az idén pedig 1.438.560 
Ft-ot kapott.

Molnár Ferencné
gyámügyi ügyintéző

2010. szeptember 1-től szigorúbb intézkedéseket kell meghoznia a település jegyzőjének 
abban az esetben, ha a tanköteles gyermek igazolatlanul mulaszt az iskolájában. Ennek 
folyamata a következő lesz.

Az iskola igazgatójának jelzése alapján a jegyző az adott tanévben igazolatlanul mulasz-
tott 10. kötelező tanórai foglalkozás után végzéssel felhívja a törvényes képviselő figyel-
mét arra, hogy amennyiben gyermeke igazolatlanul mulaszt 50 órát, akkor határozatban 
elrendeli a kiskorú védelembe vételét, továbbá a teljes összegű családi pótlék (új elneve-
zése: iskoláztatási támogatás) folyósításának felfüggesztését. Rendelkezik arról, hogy a 
támogatást ne a szülő kezeihez, hanem a kincstárban megnyitott családtámogatási folyó-
számlára utalják. Dönt arról is, hogy a számlára kerülő pénzösszeget eseti gondnok vehesse 
fel, és ő döntse el, hogy az érintett gyermeknek mire van szüksége tanulmánya során (pl. 
utazási bérlet, tanszerek, ruházat stb.). Az iskoláztatási támogatást tehát az eseti gondnok 
veszi fel és osztja be.

A kellemetlenségek elkerülése érdekében felhívom a szülők figyelmét arra, hogy gyer-
mekük igazolatlanul ne hiányozzon az iskolából, mert ellenkező esetben az 50. igazolatlan 
óra után fent leírtaknak megfelelően kell eljárnia a jegyzőnek. 

Molnár Ferencné gyámügyi ügyintéző

Fontos jogszabályi változás a családi pótlékról

közlemény szemétszállításról
Az AVE cég szeptember 20-tól csak az általa kiadott 

kék, új kukában elhelyezett 
szemetet üríti! 

Amennyiben van olyan lakástulajdonos, akinek nincsen ilyen edényzete, az sürgő-
sen jelezze a polgármesteri hivatalban Morvai Ferenc főmunkatársnak személyesen, 
vagy az 522-176-os telefonon, hogy a kuka átvételét egyeztethessék.

Az Önkormányzat 
a 2008-as évhez hasonlóan 

újra elnyerte
 az „ifjúságbarát Önkormányzat” 

kitüntető címet és az ezzel járó 
100.000 Ft-os díjat, 

amelynek átadására a Megyeházán 
az Európa Ünnep keretében 

2010. szeptember 24-én kerül sor. 

Örömhír

A 2010/2011-es tanévben 
a Diákönkormányzat vezetői:

Farkas Franciska: diákpolgármester 
Pásztor Zsófia: diákpolgármester-helyettes
André Fanni: híradós csapat felelőse
Horváth Fanni: sulirádió felelőse
Cserháti Tamás: suliképújság felelőse

A Diákönkormányzat az idei tanévet a 
természetismeret jegyében szervezi a Reál 
munkaközösséggel együtt, amelyhez a Hu-
mán munkaközösség és az Alsós munkakö-
zösség is csatlakozott, igazodott program-
jaival. A szokásos pontverseny helyett a 
„Heuréka!” című vetélkedősorozatban elért 
eredmények alapján értékeljük és díjazzuk  
év végén az osztályokat. Az egész tanéven 
át futó projekt nyitórendezvénye az október 
13-i énekverseny, zárórendezvénye pedig a 
június 15-i Tóparti-parti lesz. 

Folytatjuk a műanyagkupakok gyűjtését 
ebben a tanévben is. Szintén folytatódik 
a tavaly elkezdett Grafiti-pályázat, hiszen 
van még szabad falfelület!

Szeptember
 14. Heuréka! 1. forduló: Tervezz logót!
24–25. Hulladékgyűjtés
20–24. Negyedikesek hete
Dátum nélkül: Sulirádió indítása
 Grafiti pályázat folytatása
 Ki mit tud? meghirdetése

A DÖk programtervezete 2010/2011. tanévre
október

 8.  DÖK-klub (diszkó, játék…)
 13. Heuréka! 2. forduló: 
  Énekverseny (téma: a természet) 
 15. Heuréka! 3. forduló 
  (téma: biológia, földrajz)

November
12. Boszorkánypéntek
19. Heuréka! 4. fordulója 
 (téma: matematika, kémia, fizika)
24. Alsós Ki mit tud?
26.  Felsős Ki mit tud?

December
10. Kézműves délután 
 (ajándékkészítés időseknek)
Mikulás rendezvények

Január
Báli előkészületek, szervezés, próbák.
29. Jótékonysági bál

Február
 5.  Felsős farsang
25. Heuréka! 4. forduló: 
 Európa-projekt (informatikai kutatás) 

március
 1. Heuréka! 5. forduló: 
  Természetfotó pályázat 

 18. Számítógépes stratégiai verseny
 25. Kerékpárverseny

Április
 1. Fordított nap
 13. Heuréka! 
  6. forduló: Versmondó verseny 
  (téma: természet) 
 15–16. Hulladékgyűjtés
 27.  Európa-nap pályázatainak kiírása
  (makett, plakát, szobor készítése 
  természetes anyagok felhasználásával)

május
 9. Heuréka! 
  7. forduló: Európa-nap projekt 
  (helyszín: Tanösvény) 
 20. DÖK-klub
23–27. Diákpolgármester választás

Június
6–10. Nyolcadikosok hete
 14.  Akadályverseny (Vadászház)
 15. Heuréka! zárórendezvény: 
  „Le a cipővel! Éljen a mezítláb!” 
  – tóparti-parti (Kalapgyári-tavak) 
  a Béke Horgászegyesület 
  közreműködésével 

Kovács Lászlóné
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– Legyen kedves Ügyvezető Igazgató 
Úr pár szóban mutatkozzon be.

11 éve vagyok a Moduslink Kft. alkal-
mazásában és szerte Európában számos 
helyen dolgoztam, mint termelésirányí-
tó és felelős műszaki vezető. Eredetileg 
Írországban lakom, de öt évvel ezelőtt 
átköltöztem Csehországba, Brnoba, 
hogy elindítsam és irányítsam a Mo-
dusLinknek azt az üzemét, mely mára a 
világon az egyik legnagyobbá vált. Egy 
évvel ezelőtt én lettem felelős a Mo-
dusLink jászfényszarui telephelyének 
működéséért is és izgatott vagyok azon 
lehetőséget illetően, hogy az itt dolgozó 
csapattal együttműködve tovább fejlesz- 
szük cégünket. 

– Ön milyen vezetési stílust képvisel? 
Milyen értékeket tart fontosnak a mun-
kájában?

Számomra a legfontosabb az alkal-
mazottainkkal kialakított kapcsolat. 
Míg jelentős technológiai beruházá-
saink vannak folyamatban, alapjában 
véve a legfőbb érték az ember. Csak- 
úgy, mint az ügyfeleinknek, nekünk is 
magasak az elvárásaink, de gondoskod-
nunk kell arról, hogy mindenki meg-
kapja a tiszteletet és a cég sikereiben ját-
szott szerepéért a megfelelő elismerést. 
Elhivatott emberek nélkül egy cég nem 
számíthat sikerekre. A ModusLink Kft. 
nagyszerű lehetőségeket biztosít azon 
tehetséges emberek számára, akik sike-
reket akarnak elérni. A saját példámból 
tudom, hogy ezek a lehetőségek nem 
csak helyileg, de nemzetközileg is fel-
merülnek, mivel telephelyeink hálózata 
világszerte 14 országra terjed ki. Üzle-
ti modellünk sikere az alkalmazottaink 
közötti globális szintű szoros együtt-

riport John Heffernannal
közép-és kelet-európai Regionális Ügyvezető igazgatójával, a Moduslink kft-től

működésen alapszik. Az én szerepem 
ebben az, hogy útmutatást és támogatást 
nyújtsak a csapataim fejlődésének előse-
gítéséhez.

– Hogyan érintette cégüket a világgaz-
dasági válság?

Mint a legtöbb multinacionális céget, 
a világválság a ModusLinket is arra 
ösztönözte, hogy költségstruktúráját 
és működési modelljét is felülvizsgál-
ja. Az ügyfeleink ellátó láncában be-
töltött kulcsszerepünk miatt a legtöbb 
cégtől korábban éreztük a visszaesés 
hatását. A legnagyobb partnereink 
megrendelésszámainak csökkenése ha- 
tással volt az árbevételünkre és a Mo-
dusLink – mikor a világválság elérte – 
meg kellett, hogy hozzon néhány nehéz, 
költségekkel kapcsolatos döntést. Ezek 
a nehéz döntések voltak azok, amelyek 
a céget erősnek tartották meg pénz-
ügyileg és több ezer alkalmazott jövőjét 
védte meg globálisan. Azt mondanám, 

John Heffernan Úr, ModusLink Kft.

hogy a ModusLink jól reagált a változó 
üzleti környezetre és végeredményben 
még hatékonyabb vállalattá vált köszön-
hetően a meglépett változtatásoknak. A 
jászfényszarui telephelyünk is a nehéz 
környezetben történő folyamatos fej-
lesztés jól működő üzleti példája.

– Milyen Önkormányzati beruházáso-
kat látna szívesen az elkövetkező évek-
ben?

A ModusLink Kft. reméli, hogy lesznek 
olyan oktatással és szakképzéssel kapcso-
latos beruházások, melyeket az alkalma-
zottak is igénybe vehetnek és amennyiben 
lehetséges szakmai gyakorlati programok 
olyan közép-, vagy főiskolásoknak, aki-
ket érdekel a szakma kitanulása. Öröm-
mel fogadunk minden további, a helyi 
infrastruktúra fejlesztésével, a kommu-
nikációs hálózattal és adattechnológiával 
kapcsolatos beruházást.

– Mit üzen Jászfényszaru Város lakó-
inak?

Egy új üzemcsarnok elindítása min-
dig nagy kihívásokkal jár, de az indu-
lás Jászfényszarun viszonylag egysze-
rű volt. Az Önkormányzat támogatott 
minket a szükséges engedélyek beszer-
zésénél és ennek a támogatásnak kö-
szönhetően sikerült a tervezett kezdés 
időpontját teljesítenünk. Az ellátási lánc 
szolgáltatási iparág rugalmas és támo-
gató munkaerőt kíván, illetve azt hogy 
ez az igény helyben legyen kielégítve 
és ez az, amiben a ModusLink sikeres. 
A vállalat jászfényszarui telephelyének 
működése fontos része a globális háló-
zatunknak és alig várjuk, hogy az elkö-
vetkező években is építhessünk itteni 
sikeres működésünkre.

Drégeli Ádám

2010. szeptember 1-én az Önkormány-
zat pályázatot adott be „Az önkéntesség 
fontossága és értéke, a nők szerepe a 
testvérvárosok helyi közéletében – Jó 
tapasztalatok cseréje” címmel. Az Eu-
rópai Bizottság Európa a polgárokért 
programjának keretében megvalósuló 
testvérvárosi találkozók célja, hogy 
összehozzák a részt vevő települések 
polgárait, biztosítva, hogy az önkor-
mányzati együttműködés mellett erős 
informális, személyes kapcsolatok 
alakuljanak ki közöttük. Ez a prog-
ram lehetőséget biztosít egy hat napos 
találkozó megrendezésére, amelyen a 

lengyel és román testvértelepülések-
ről érkező vendégek vehetnek részt.  A 
programok megvalósítására 7940 euro 
támogatást igényeltünk. A vendégek és 
szervezők műhelymunkákon vesznek 
részt, ahol a fő témák az önkéntesség, 
az Európai Uniós csatlakozás utáni 
mindennapok tapasztalatai, a nők és a 
női vállalkozók szerepe a vidékfejlesz-
tésben és a helyi közéletben. A továb-
bi programok során látogatást tesznek 
a gödöllői Grassalkovich-kastélyba, 
Tápiószelére a Blaskovich Múzeumba, 
Farmosra a Vízparti Élet Háza Termé-
szetvédelmi Oktatóközpontba. Emellett 

aktív részvételt biztosítunk számukra a 
Tarlófesztiválon és a Fogathajtó Verse-
nyen egyaránt. 

A rendezvényeken és a gasztronómiai 
esteken lehetőségük lesz a széles közön-
ség előtt a kultúrájuk, hagyományaik, 
népszokásaik megismertetésére. A szer-
vezők azt várják a találkozótól, hogy a 
résztvevők jobban megismerjék egymás 
szokásait, életvitelét, nyitottabbak le-
gyenek az európai kultúra iránt. Pozitív 
elbírálás esetén újabb lehetőség nyílik a 
helyi és a testvérvárosi települések lakói 
közötti szorosabb kapcsolat kiépítésére.

Farkas Mónika

európa a polgárokért: Testvérvárosi találkozó 2011-ben
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ReNDőRséGi AktUÁlis

2010. 09. 15.
Megkezdődtek a megyei II. osztály küzdelmei. A tavalyitól 

eltérően, idén két csoportra osztották a mezőnyt, csapatunk a 
Jászsági csoportba került. A felnőtt csapat kerete jelentősen át-
alakult, számos távozója volt a csapatnak: Molnár, Nagy G., 
Szilágyi, Szabó, Tasi, Kónya, Garamvölgyi, Kisnémeth. Pótlá-
sukra visszatért a kapus Juhász Tibor, valamint tehetséges fiata-
lok kerültek az első csapathoz, akik valamennyien a klub saját 
nevelésű játékosai. Ezzel együtt az ifjúsági csapat is kicserélő-
dött, ahol a csapat gerincét az előző évi serdülők adják.

Felnőtt csapatunk eddig sikerrel vette az akadályokat, veretle-
nül áll a tabella 3. helyén, míg az ifjúságiak négy győzelemmel 
az 4–5. helyen állnak.

EREDMÉNyEK:
JVSE – Tószeg 6–3 Gól: Ecker, Jáger 2, Szászi 
G.: Szakali M, Nagy R.
ifi: 5–4 G: Sándor, Horváth G. 2, Kirják, Nagy (öngól)
Jászboldogháza – JVSE 2–2 Gól: Szakali M, Jáger
ifi: 1–11 
G.: Baranyi 4, Kirják 3, Szívós R, Radics, Ragály, Ócsai 
JVSE – Nagykörű 3–1 Gól: Horváth D. 3
ifi: 4–0 G.: Gyökér, Radics, Ócsai, Szívós R.
Tiszajenő– JVSE 2–3 Gól: Ecker 2, Jáger
ifi: 7–0
JVSE – Pusztamonostor 1–0 Gól: Luca
ifi: 7–2 
G.: Gyökér, Radics, Bakta, Kirják, Ragály, Horváth 2.
Utánpótlás csapataink egy fordulót teljesítettek lapzártáig:
U16: JVSE-Jászárokszállás 8–2 
G.: Szakali Zs. 4, Gyökér 2, Kirják, Baranyi
U13: JVSE-Jászárokszállás 9–4 
G.: Kovács S. 6, Makádi, Csúz, Szalai

Vitányi Szabolcs

Sporthírek
Tisztelt Olvasó!
Elkezdődött a tanév, az iskolások minden 

hétköznap reggel egyedül, illetve szüleikkel 
ellátogatnak az oktatási intézményekbe, onnan 
kora délután pedig hazatávoznak. Legyenek 
egymásra tekintettel, figyeljenek a gyerekekre 
a balesetek megelőzése érdekében. A Rend-
őrség folytatja reggeli időszakban a gyalogos 
átkelőknél a forgalomsegítő tevékenységét, amiben oktatásu-
kat követően a kijelölt tanulók, a „kisrendőrök” is rész fognak 
venni. Az első napok tapasztalatai jók: a gépkocsit vezetők 
előzékenyek a gyalogosokkal szemben.

Tájékoztatom Önöket arról, hogy augusztusban egy lakossági 
beszélgetésre került sor jászfényszarui polgárőrség létrehozá-
sával kapcsolatban. Ezen a rendezvényen jelen voltam és nagy 
örömömre szolgál a kezdeményezés, egy jól működő polgárőr 
szervezet sokat tehet a város biztonsága érdekében. A beszélge-
tésen megfogalmazódott, hogy szervezett formában kell élet-
re hívni a jászfényszarui polgárőrséget, annak tagjai büntetlen 
előéletű, a városért tenni akaró polgárok legyenek. A résztevők 
között kitűzésre került a 2010. 09. 18-án 17.00 órakor kezdődő 
alakuló ülés, aminek szintén a Művelődési Ház ad otthont. Az 
érdeklődőket nagy szeretettel várják a szervezők.

A rendőrőrs személyi összetételében változások történtek az 
elmúlt hónapban, egy járőr kollégánk, Zsámboki Nándor r. fő-
törzsőrmester 12 év Jászfényszarun eltöltött szolgálatot követő-
en más szervezeti egységnél, míg egy rutinos körzeti megbízott 
a Jászfényszarui Rendőrőrsön folytatja a munkáját. Az új mun-
katárs Katona Péter r. főtörzsőrmester, aki beilleszkedését kö-
vetően fontos munkakört betöltve segíti a munkánkat, elsősor-
ban a külterületek biztonságának javításában fog részt vállalni.

Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!
Tel.: 107, 0657/422-138, 0670/330-7626

Terenyi Imre r.hdgy.
rendőrőrs parancsnok

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

REJTVÉNY vadállatokkal 1. Északi ill. déli sarkon él, 
 állatkertekben labdázni lehet vele
2. Ormányos állatunk
3. Nagyon bölcs állat, 
 azt mondja „uhu”
4. Rokona az oroszlánnak
5. Nagyon lassú, a hátán teknőt visel
6. Nagy agancsot visel 
7. Nappal nem lát semmit, 
 fekete „leplet visel”
8. A Jégkorszak Manfréd-ja
Az előző lapszámunk rejtvényének 

megoldása: Felsőrét.
Felsőrétnek Kis Józsi bácsi tanyájától, 

a Surjányi útig, a Külső Naplás-dűlő 
Boldog felé eső részét nevezik. Nagy 
részben szántó volt. A magasabb, parto-
sabb területeket szántották.

(Forrás: Kis József, Jászfényszaru föld-
rajzi nevei I., Külterületi nevek. 1981.)

Kellemes szórakozást kívánnak a rejt-
vény szerkesztői: 

Balla Helga és Horváth Boglárka
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ÍzHASÁB

Jászfényszarui Mozgáskorlátozottak Csoportja 
tájékoztatja a gyógycipő igénylőket, hogy 

2010. október 7-re hirdetett 

gyógycipő írás elmarad,
mivel a főorvos asszony 

költözés miatt nem tud kijönni. 
A közölt árak fennállnak, vagyis felnőtteknek gyógycipő 8000.-Ft, 

gyerekeknek 5000.- Ft. A közgyógyigazolványt 
minden esetben figyelembe veszik!

A következő gyógycipő írás 
2010. október 21-én 14.00 órától 

lesz megtartva a Művelődési Ház kistermében.
A Főorvos Asszony nevében minden igénylőtől elnézést kérünk. 
Várja Önöket szeretettel Dr. Voloscsuk Katalin főorvos asszony 

és a Protectiko Kft.
Radics István szervező, Mészáros Tibor segítő

TÁJékozTATÓ

köszönetnyilvánítás, emlékezés

EmLÉkEZÉS 
Berényi János 

halálának 5. évfordulójára
„Jó édesapát feledni nem lehet,
 sírján túl is ott él a szeretet. 
 A jó szívét, dolgos két kezét
 áldd meg atyám, 
 És megköszönöm, 
 hogy ő volt az édesapánk.”

Szerető családja

köSZöNEtEt mONdUNk 
a rokonoknak, szomszédoknak, barátoknak, ismerősöknek, 

akik férjem, édesapám, fiunk

TAMUs TAMás 
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot hoztak, 

fájdalmunkban osztoztak. 
„Szerető férj voltál,
 drága édesapa,
 bánatos családodnak
 most az őrangyala.”
A gyászoló család

Egyházi név: Mindszent hava
Régi magyar név: Magvető hava
Október 4. – Assisi Szent Ferenc napja 
1181-ben született Assisiben. A ferences rend megalapítója, 

aki az evangéliumi szegénységet hirdette Ha ezen a napon ül-
tettek kotlót, nyírfaágat tettek a fészekbe, hogy a csirkék el ne 
pusztuljanak. Úgy gondolták, a nyírfaág mindaddig, míg a csir-
kék ki nem kelnek, megvédi őket az ártó, gonosz hatalmaktól. 

Október 15. – Teréz napja
Szent Teréz a 16. században élt. Baranyában Teréz napján 

kezdik meg a szüretelést, a darálást és persze a préselést Eger-
ben Teréz-szedés a neve. A Bánságban és Bácskában asszonyi 
dologtiltó nap volt, amikor nem moshattak és kenyeret nem 
süthettek. 

Október 20. – Vendel napja
A legenda szerint Szent Vendel a 7. században élt ír király-

fi volt, remetéskedett, majd egy birtokoshoz szegődött, annak 
nyáját ellenőrizni. A jószágtartó gazdák és pásztorok védőszent-
jükként tisztelték. Ha állatvész ütött ki, azt mondták Vendel vi-
szi az állatokat. E napon nem fogták be a jószágot és vásárra 
sem hajtották. 

Október 21. – Orsolya napja
„Orsolya napja megjeleníti a téli időjárást” – tartották a régiek. 

Vagyis, amilyen az idő ezen a napon, olyan lesz a tél is (pl. ha 
szép idő van ekkor, így marad egészen Karácsonyig). Az asz- 
szonyok úgy vélték, hogy éppen ideje Orsolya napján leszedni 
a káposztát, mert ki tudja, milyen időjárás következik (pl. a sok 
esőtől kirepedeznek a szép káposztafejek). Néhol pedig ez a 
nap volt a szüret megkezdésének az ideje.

Október 26. – Dömötör napja
A keleti egyház kedvelt szentje, a 4. Században a nagy keresz-

tényüldözések idején vértanúhalállal halt meg. Az ország kele-
ti felében ő volt a juhászok pártfogója. A Dömötör-napi hideg 
szelet a kemény tél előjelének tartják. Juhászújévnek is nevezik, 
mert ezen a napon számoltatták el, vagy hosszabbították meg a 
juhászok szolgálatát. Az Alföldön ezen a napon állatvásárokat 
tartottak, többnapi mulatságokat rendeztek. Juhásztort, juhász-
bált rendeztek Hortobágyon, Szegeden. E napon a juhászok a 
plébánia udvarán birkapaprikást főztek, a juhásznék bélest sü-
töttek. Ez volt a bezáró mulatsága a juhászévnek.

Október 28. – Simon – Júdás napja
Hegyalján ilyenkor kezdték a szüretet. A szüreti szokások a 

szőlőszedés utolsó napjához kapcsolódnak. Közvetlen a szü-
ret után gyakori a szüreti felvonulás, majd az ezt követő bál. 
A szüret időpontja a 18-19. században valamilyen jeles naphoz 
kötődött.

Zsámboki Richárd

októberi népszokások

Triplacsokis keksz
Hozzávalók: 

• 30 dkg liszt 
• 3 dkg kakaópor, pici só 
• 1 tk sütőpor 
• összesen 20 dkg csoki darabokra vágva 
 (vegyesen fehér, tej és étcsoki) 
• 22 dkg margarin 
• 22 dkg kristálycukor 
• 1 vaníliás cukor 
• 2 tojás

A margarint a cukorral kikeverjük, aztán a tojásokkal. Beletesz- 
szük az összes többi hozzávalót. Golyókat formálunk belőle, vagy 
kiskanállal halmokat, távol egymástól tesszük őket a tepsibe. 190 
fokra előmelegített sütőbe sütjük, kb. 10 percig.

Jó étvágyat kíván: Harmath Tímea

emlékezés az aradi vértanúkra
Értesítjük Tisztelt Olvasóinkat, hogy 2010. október 6-án, szerda 

este 19 órakor, a Mi Újság Fényszarun? szerkesztőbizottsága, vá-
rosunk önkormányzatával közösen megemlékezést tart az 1848/49-
es szabadságharc tizenhárom mártír tábornokának emlékére. A 
rendezvényre a polgármesteri hivatal épületén kihelyezett negy-
vennyolcas centenáriumi emléktáblánál kerül sor. Rövid beszédet 
tart Gergely Ferenc történészhallgató, az újság szerkesztőségének 
tagja. Kérjük, hogy a megjelenők hozzanak magukkal egy szál 
gyertyát. Minden megemlékezni vágyót szeretettel várunk!

Az önkormányzat, és az Ezüst Toll Társaság
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CSEREPEK RENDKIVŰLI ÁRON!
VÁCI CEMENT akció 2600 Ft/q 

Ingyenes szemvizsgálat

a FEDÓ OPTIKÁBAN!
szemüvegkészítés esetén

Jászfényszaru,  
Fürst Sándor u. 10.  
Tel.: 30/2933-834

Szemvizsgálat minden pénteken 
14.00 órától (bejelentkezés alapján)

Rendel: Dr. SISKA IRÉN 
szemész szakorvos

Bejelentkezés személyesen  
vagy a 30/2933-834-es telefonszámon.

• Diákkedvezmény!  
• Komplett szemüveg –30%
• Nyugdíj kedvezmény –20%

• Szemüvegkeretek –20%, –30%  
• Multifokális lencsék –20% kedv.

Patikakártyát és üdülési 
csekket elfogadunk!

Nyitva tartás: H-P.: 9.30–17.00 óráig

építőanyag – kereskedő csoport tagja

VELUX TETŐTÉRI ABLAKOK ALAPÁRON!
GZL C02 1059 (55x78) 42490,-/db
GZL M06 1059 (78x118) 50390,-/db

Burkolókeret nélkül, az ablakhoz burkolókeret szükséges!

TONDACH (8,3 db/m2)

XXL cserepek 186,-/db
(Terrakotta színben)

MEDITERRÁN
Minden téglaszínű cserép 162,-/db

BRAMAC (10 db/m2)

Római protector 172,-/db
(Rubinvörös és téglavörös szín)

Natura plus 159,-/db

szerkesztőségi fogadóórák
pénteken: 9 – 11 óráig

Cím: Jászfényszaru, Fürst S. u. 1.
Tel.: 06-30/233-6954

Angolból
korrepetálást, érettségire és nyelvvizsgára való 

felkészítést vállalok!

Spanyolból különórát tartok!
Tel.: +36-70/617-17-45

***

SZÜLETTEK: Bollók Zalán (Ferencz Magdolna), Radics Ádám (Radics Matild), Szabó Dorián 
(Harkály Roxána)

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Vágner Norbert és Gábor Andrea, Petróczki Zoltán és Rajna Mó-
nika, Baranyi Ádám és Altorjai Katalin

ELHUNYTAK: Deák Imre (54 é.), Kóczián Györgyné Bordás Ilona (90 é.), Tamus Tamás (42 é.)

Augusztusi anyakönyvi hírek

A legújabb  
biztosítási szolgáltatás 
már Jászfényszarun is elérhető!

Független biztosításközvetítőként több 
biztosító ajánlatával várom kedves ügy-
feleimet. A teljes piaci kínálatból Ön 
választhatja ki a legkedvezőbbet. Köte-
lező gépjármű, casco, lakás, vagyon, élet 
és egészségbiztosítások, megtakarítások, 
befektetések, nyugdíjpénztárak, teljes körű 
ügyintézés.

Zsámbokiné Dugonics Krisztina
Jászfényszaru, Petőfi u. 9. 

Tel.: 06-30/9865988

Hívjon bizalommal, 
bármilyen biztosítási ügyben segítek!

Jászfényszaru főútján évek óta működő 

24 m2-es üzlethelyiség 
(az angol turkáló helyén) kiadó. 

Érdeklődni: Jászfényszaru, Szabadság út  
69. sz. alatt. Tel.: 70/2332543

***
100 m2 fölrakásra előkészített 

csíkokra lepattintott 
színes márványkő eladó.

Érdeklődni ugyanitt lehet.

krizantém megrendelhető

kovács Sándorné 
Tel.: +36-30/590-1254
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A keletkező szennyvizet általában csa-
tornával gyűjtik, aztán kezelik. A kezelés-
nek kétféle módja van, az egyik a decent-
ralizált, a másik a centralizált rendszer.

A korszerű ártalmatlanítás lényege a 
decentralizált, környezetbarát tisztítási 
módszer alkalmazása. Ennek egyik típusa 
a hazánkban is alkalmazott nád-gyökérzó-
nás szennyvíztisztítás.

ÉpítÉsz szemmel

környezetkímélő szennyvíztisztítás
alapeleme egy 60–80 cm mély, vízzáró 
fóliával bélelt medence, amely apró ka-
viccsal van telerakva, majd náddal, gyé-
kénnyel beültetve. A rendszer mintájának 
a folyók kavicságyát tekinthetjük, ahol a 
kavicságyban élő hatalmas mennyiségű 
baktérium végzi a lassan átszűrődő víz 
tisztítását, leginkább a szerves kompo-
nensek eltávolítását. Ezt tetézi a nád és 
gyékény munkája, amely révén a rendszer 
a szervetlen szennyeződés jelentős részét 
is feldolgozza. A szennyvíz áramlása és a 
lebontási folyamatok a talaj felszíne alatt 
történnek (nincs szaghatás), az áramlás 
iránya horizontális a nád erős horizontá-
lis gyökérzete mentén. A lebontási, tisztí-
tási folyamatok télen is zavartalanul mű-
ködnek. Az elfolyó tisztított szennyvíz 
felszíni vízbe vezethető.

A gyökérmezős szennyvíztisztító rend-
szer lehet vízszintes vagy függőleges át-
folyású.

A hasonló nagyságú mesterséges eljá-
rásokéhoz képest mintegy 30–40%-kal 
olcsóbb. Az üzemeltetési költségek igen 
kedvezőek; a villamos energia költség 
minimális, vegyszer költség nincs, az 
amortizáció lényegesen kisebb, mivel a 
létesítmény mindössze 2–3%-os kulccsal 
amortizálódik.

Ha csak szürkevíz tisztításról kell gon-
doskodni, akkor 2 m2/fő, ha a szennyvíz-
ben fekália is van, 5–6 m2/fő területtel kell 

A lap első oldalon hozta az „Elköszönt a 
tanács” című tudósítást. Szeptember 6-án 
tartotta meg utolsó ülését a tanácstestület. 
„Módosította az 1990. évi pénzügyi tervét, 
amelyen belül átcsoportosított a nevelési-
oktatási intézmények működtetésére 500 
ezer forintot, a nyelvoktatás tárgyi felté-
teleinek megteremtésére 500 ezer forintot, 
a ravatalozó rekonstrukciójára 500 ezer 
forintot. Az ülés végén Bálint László álta-
lános tanácselnök helyettes megköszönte 
a testület 5 éves munkáját. Ismertette az 
elmúlt időszak eredményeit és kifejezte jó-
kívánságait a leendő önkormányzatnak.”

A szeptember 30-ra kitűzött önkormány-
zati képviselők és a polgármester válasz-
tás kapcsán az újságban „Jelöltjeink ön-
vallomásai” címmel három polgármester 
és tizenegy képviselő jelölt mutatkozott 
be. Egy kis statisztika a jelöltekről: a har-
minchét képviselő-jelölt közül kettő volt 
nő. A választáson hét fő két párt (*FKgPP, 

**SZDSZ), tizenkettő fő egy párt (FKgPP 
vagy SZDSZ vagy ***VP) színében, tizen-
hét fő függetlenként, egy fő cigánykisebb-
ségiként méretette meg magát. Egy pol-
gármester (FKgPP, SZDSZ) támogatással, 
kettő függetlenként indult.

Kovács Andrásné „Kárpátalján” című 
írásából tudhattuk meg, hogy a Fortuna 
Együttes ifjú generációja nagy sikerrel 
mutatta be az „Óz, a mi varázslónk” című 
zenés mesejátékot Dercenben, Gáton, Pé-
terfalván, Aknaszlatinán, Técsőn és Bereg-
szászon. Hat teltházas előadást láthatott a 
kárpátaljai magyar közönség.

Turu István cikkében olvashattuk arról, 
hogy a tsz kalapüzemében megkezdődött 
a cserkészkalapok gyártása. „Az elmúlt 
évben 1000 db, ebben az évben 1500 db 
kalap készül el. Az idén Jászfényszarun is 
megalakult a cserkészcsapat az ő részükre 
is elkészítették a kalapokat.”

A nyár a diákoknak akkor is a táborozást 
jelentette.

Tudósítás jelent meg „Két keréken” cím-
mel huszonöt tanuló három nevelő kíséret-
ében elkerékpározott a Velencei tóhoz. A 
130 kilométeres távot két nap alatt tették 
meg. Két teljes nap strandolás után egy 15 
km-el hosszabb útvonalon jöttek haza.

Az úttörőcsapatnak Szarvason volt az 
utolsó tábora. Kilencven résztvevő tíz 
napot töltött a Holt-Körös partján. Autó-
busszal bejárták a környéket, voltak Cser-
keszőlőn, Békésszentandráson, Békéscsa-
bán, Gyulán, Gyomaendrődön. 

A zánkai katolikus táborról Pető István 
számolt be. Motoros hajóval Tihanyba, 
vonattal Keszthelyre látogattak el. A hét-
száz fős tábort meglátogatta az egri érsek. 
A főpapi misén a sportcsarnokban egyházi 
énekek szintetizátoros kísérettel hangzot-
tak el.

* Független Kisgazda és Polgári Párt 
** Szabad Demokraták Szövetsége 
*** Vállalkozók Pártja

Tóth Tibor

számolni. Az efféle rendszerekkel az álta-
lánosan alkalmazott központi tisztítómű-
veknél jobb tisztítási hatásfok érhető el.

Telken belüli elhelyezés alapvető köve-
telménye:

– a szennyvíztisztító elhelyezése víz-
gazdálkodási, közegészségügyi, környe-
zetvédelmi vagy egyéb érdeket ne sértsen 
és megfeleljen a vonatkozó jogszabályok-
nak,

– a tisztított szennyvíz elvezetésére van 
befogadó patak, vízelvezető csatorna, 
vagy megfelelő terület, hogy a tisztított 
szennyvíz a telken tárolható, vagy a talaj-
ban elszikkasztható legyen.

A másik módszer lényege, hogy a szenny- 
vizet egy fűz – (de lehet nyár, juhar, stb.) 
energiaültetvény segítségével egysze-
rűen elpárologtatják. Így nemcsak a víz 
hasznosul a növénytermesztésben vagy 
fatermesztésben, hanem a szennyvíz ta-
lajvizekre és élővizekre nézve oly káros 
nitrát- és foszfáttartalma a feltalajban a 
legfontosabb növényi tápanyagok meny- 
nyiségét növeli. 30–40 háztartás számára 
elegendő egy 300–400 m2 területű ültet-
vény kialakítása. A rendszer tökéletes mű-
ködésének alapja ebben az esetben is az, 
hogy a terület alulról tökéletesen vízzáró 
legyen.

Ahol lehetséges, ivóvíz helyett használ-
junk esővizet vagy szürkevizet!

Berze Éva 
okleveles építészmérnök

Jubileumi visszapillantó – 1990 szeptember

A szennyvíztisztító részei: 
– előülepítő (mechanikai tisztítás), nádas 

(szigetelt) medencék, utótisztító tó.
– Kis községek (kb.: 4000 fő) kommuná-

lis szennyvizének, tanyasi házak, családi 
házak, üdülők, campingek, szállodák, 
iskolák szennyvizének tisztítására hasz-
nálható. Nagytelepülések területén több 
telep működése is elképzelhető, de olyan 
megoldásokkal is találkozhatunk, ahol 
minden háztartás önálló rendszert alakít 
ki, így csatornázásra sincsen szükség. 
A kertes házaknál kialakítható módszer 
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A nagy sikerű Wass Albert és Márai Sándor estek után 2010. szept-
ember 3-án este, a jászfényszarui Városi Könyvtárban Mikszáth 
felolvasó estet tartottunk. Jómagam most vettem részt először ilyen 
rendezvényen, és lenyűgözött. Mikszáth életútjának felidézését kö-
vetően a jelenlévők közül sokan felolvastak, mások csak hallgatták 
a gondolatokat, a szatírákat vagy a régi hősök modern köntösbe öl-
töztetett tetteit. Tetszett a meghitt hangulat, az évszázados gondola-
tok, karcolatok, amelyek ma is ugyanúgy aktuálisak, mint Mikszáth 
idejében. Tetszett, hogy a felolvasók megosztották egymással őszinte 
érzéseiket, benyomásaikat.

A beszélgetésünk során felmerült, hogy régen milyen hagyománya 
is volt az Olvasóköröknek. Úgy gondoljuk, hogy településünkön is-
mét érdemes ezt feleleveníteni.

A következő felolvasó estet október 15-én, pénteken, 18.00 órakor 
tartjuk, ahol George Orwell műveiből olvasunk fel. Ezúton is várjuk 
az érdeklődőket, a felolvasókat és a hallgatókat egyaránt!

Pál Katalin Alíz

mikszáth évforduló kapcsán

Azzal az örömteli hírrel kezdem, hogy 
idén is volt Lumina Live. Egészen pontosan: 
2010. július 8–11. között a Lumina Cornu 
Klub által megrendezésre került a Lumina 
Live tábor Jászfényszarun, a Vadászházban. 
A Lumina Live a szerepjáték szerelmesei 
számára rendezett, országos hírű és színvo-
nalú élő szerepjáték.

Ennek apropóján beszélgettem a klub elnö-
kével, Erdei Gáborral és alelnökével, Radics 
Félixszel.

– Hogyan kezdtetek hozzá a tábor szerve-
zéséhez?

– A szervezés három tag kezében fut össze: 
Pál Peti, Radics Félix és Erdei Gábor, termé-
szetesen, mindegyikünknek más a feladata. 
Gábor az ötletekért, kapcsolattartásért és az 
információ-áramlás kézbentartásáért felelős. 
Félix a koordinátor és a kivitelezésben segít. 
Peti a technikai kivitelezésben jár élen. Itt 
kell megjegyeznünk, hogy a művelődési ház 
is sok segítséget nyújt számunkra.

A tábor után, az élet szeptemberben kezdő-
dik a tábor elemzésével. A tagok és a külső 
résztvevők elmondják, hogy szerintük ho-
gyan sikerült, mit gondolnak. Minden véle-
ményt meghallgatunk és adunk rá!

– Hogyan szervezitek meg a tábort?
– A Live egy harc-orientált tábor, ami a 

hadi játék és az élő szerepjáték között he-
lyezkedik el.

Először az előző évi történet összefogla-
lásával kezdjük, melyhez 2008 óta filmet 
is forgatunk, ebben a történet előzményeit 
meséljük el. Az idei táborról készült filmet 
forgatókönyv alapján készítettük el, a for-
gatás egy napig tartott. A filmre ráépül egy 
fórumos játék, a karakterek itt kezdik a játé-
kot, majd élőben folytatják azt. A karakter a 
játék folyamán csapódhat valamely (jó vagy 
rossz) oldalhoz vagy találhat a karakterének 
megfelelő célt. Ha mindez megvan, ekkor 
érkezünk el arra a pontra, ahonnan a Live 
elindul. Természetesen, az új táborhoz új 
történet kell, ehhez pedig új szabályokra és 
természetesen új eszközökre is van szükség. 
Ilyen új eszköz két ostromtornyunk, amik 
a Szörnyeteg és Ménykő névre hallgatnak. 

milyen volt az idei Lumina Live?

Előbbit latin szöveg alapján építettük meg, 
négy méter magas és két íjász fér el rajta. 

A következő lépés az, hogy a történetet 
ráépítjük a térre, amelyhez hozzátartoznak 
állandó épületeink, így a Lumina Korsó, a 
Piac és a Látvány kovácsműhely. Természe-
tesen mindegyik állandó helyszínünk évről 
évre szépül. Sőt, a táborban saját pénzt is 
használunk, aranyat és ezüstöt.

A szervezés második része a logisztikai 
teendőkhöz kapcsolódik, ez a szükséges kel-
lékek és eszközök a megfelelő számban, he-
lyen és időben történő szállítását jelenti.

Amennyiben mindezzel megvagyunk, 
kezdetét veszi az előtábor, amit idén július 
2 és 8 között tartottunk. Ez a tábor, a Live 
előkészítési munkálataival telik el. Hihe-
tetlen, hogy mennyi munka van a helyszín 
előkészítésével: takarítás, tereprendezés, tá-
borhely kijelölés, zenesarok, elsősegélyhely, 
talált tárgyak osztálya, stb., de a tábor vé-
gére szebben adjuk vissza a helyszínt, mint 
ahogyan azt kapjuk. Mi így háláljuk meg a 
segítséget.

Újításunk, hogy az úgynevezett In teret (a 
teret, ahová a szereplő karakterében jelenik 
meg) egy paravánnal elválasztottuk az úgy-
nevezett Out tértől (ahol a játékos „civilben” 

van), hogy aki nem játszik az a játékosokat 
ne zavarja.

– Meséljetek az idei táborról!
– A tábort egy rövid beszéddel Gabi nyi-

totta meg, ahová már mindenki karakterének 
megfelelő öltözetben érkezett. Utána Félix 
tartott egy általános szabályismertetőt, majd 
némi felkészülés után már aznap délután 
elkezdődött a játék, amely napokig tartott. 
Természetesen, a városba való belépés előtt 
ellenőriznünk kellett minden résztvevőt. Az 
ellenőrzést egy karakterlap segítségével ol-
dottuk meg. Továbbá a játékosoknak fegy-
vermustrán is részt kellett venniük, hiszen 
csak biztonságos, tehát nem éles fegyverrel 
léphettek be a játéktérre.

– Mennyi vendégetek volt az idén?
– Az idén először rendeztünk meghívásos 

tábort, ide barátainkat, 60 főt hívtuk meg, de 
volt már olyan táborunk is ahol közel 100 
embert láttunk vendégül.

– Mit nyert az első helyezett?
– Az első nyereménye, hogy a következő 

évi táborban nem kell részvételi díjat fizetni.
– Nagyon köszönöm a beszélgetést, remé-

lem, hogy a továbbiakban is hasonló siker-
rel folytatjátok munkátokat, amit elismerés 
illet!                                    Pál Katalin Alíz
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Nagyon szép a jász viseleted is! Megkér-
dezhetem, hogy honnan van?

Persze. Én varrtam, saját kezemmel. Az 
interneten megkerestem a mintát, és így 
készítettem el.

Bizonyára már mindenki kóstolta, a 
lagzikból sohasem hiányzó grillázstortát, 
amit városunkban Pál Antalné, Pannika 
néni halála után egy darabig Harmath 
Józsefné, Ica néni készített. Most új al-
kotót köszönthetünk Hornyákné Bor-
bély Melinda személyében.

édes élet
Kitől tanultad?
Senkitől. A nagymamám mutatta meg 

még anno, hogy magát az anyagot hogyan 
kell elkészíteni, de minden mást az internet 
segítségével és magamtól értem el.

Így még értékesebbek az eddigi sikerek! 
Milyen formákat csinálsz a leggyakrab-
ban?

Legtöbbször esküvőkre viszik a tortát, 
így igen népszerűek a különféle kettes 
és négyes fogatok, hintók. De már vitték 
– esküvőre is – a Nagy Magyarországot, 
a székely kaput, Lehel kürtjét. Legutóbbi 
munkám Jászfényszaru címere volt, amin 
11 órát dolgoztam.

Látszott is rajta a míves munka! A Tar-
lófesztiválon mindenki megcsodálhatta. 
Nagyon sok munkával járhat egy ilyen mű 
elkészítése. Élő példa erre akkor az a 11 
óra munka is. Van, aki segít neked?

Szerencsére igen, a férjem. Az ő munkája 
sokkal nehezebb, mint az enyém, hiszen ő 
az, aki fából kifaragja a mintákat.

Akkor nagy a munkamegosztás. Szerinted 
melyik műved sikerült a legjobban?

Nem is tudom. Igazából, ami nekem nem 
tetszik, oda sem adom a megrendelőmnek, 
inkább összetöröm. De talán, ami a legjob-
ban sikerült, az a nemrégen készült hege-
dű. Meglepődtem, amikor mondták, hogy 
egy hegedűt készítsek, de megcsináltam, és 
képzeld el, az most Pesten van a Zenemű-
vészeti Főiskolán. 

Ezek szerint máshova is viszik a tortái-
dat.

Nem nagyképűségből mondom, de igen. 
Jászárokszállásra, de Miskolcra, Nyíregy-
házára is utazott már pár mű.

Országos Gyermek Sakk Emlékverseny lesz Jászfény-
szarun 2010. október 23-án. Fő támogatónk a Sakkozó 
Ifjúságért Alapítvány és a helyi iskola. Várjuk azok jelent-
kezését, akik támogatásukkal emlékezetesebbé, színvona-
lasabbá tennék e rangos versenysorozatot. Érdeklődni lehet 
és a felajánlásaikat a következő személyeknél tehetik meg: 
Gáspár Imre: 20/ 294-7151, Fáczán Izabella: 30/642-9468. 
Bármilyen segítségüket köszönjük a kis sakkozó palánták 
nevében.

i. Jászfény kupa

Nekem a nyári napközis táborzáró estjén 
nyílt alkalmam arra, hogy megkóstoljam 
Melinda remekművét. Nagyon ízlett, és 
érdekelt, miért választja valaki ezt a szak-
mát?

Nem tudom. Már többen is kérdezték ezt 
tőlem, és nekik sem tudtam megmondani. 
Igazából olyat kerestem, ami igényel egy 
kis kreativitást, kézügyességet. Régebben 
gobelineztem, így a kézügyességem meg-
volt hozzá. Most azt csinálom, amit nagyon 
szeretek és élvezek.

Ebből is látszik, hogy szereted a hagyo-
mányokat. A finom tortákat is nagyon lel-
kiismeretesen készíted. Szereted megenni? 
Nem sajnálod, amikor összetörik? Mert hát 
ez mégis csak egy torta, akármilyen szép 
mintájú is.

Számomra fontos a hagyományőrzés, ezt 
a szakmát pedig nagyon kevesen csinálják.

Régebben nagyon sajnáltam kiadni a ke-
zemből a munkám gyümölcsét, de hála a 
kor technikai fejlődésének, ma már meg-
örökíthetünk mindent egy-egy fényképpel 
vagy videó-felvétellel. Egyébként az ízét a 
családunk már egy kicsit unja.

Én talán soha nem tudnám megunni, és 
azt hiszem, vagyunk még ezzel így egy 
páran…

Kép és szöveg: Horváth Boglárka

Szép kertek

Both Béláné kertje. Kép: Karizs Evelin

Országos Családi Könyvtári Napok – 2010. október 4–10.
Október 7. (csütörtök), 16.00-tól: II. Generációk Találkozója – 4 generáció egy 
családban

Köszönjük a városunkban élő 4 generációs családokat, a dédszülőtől a déduno-
káig. Mit tanulhat egy egymástól a fiatal és az idősebb korosztály?
Október 8. (péntek), 16.00-tól: Teadélután a könyvek között
Olvasni érdemes és jó! Legyen közös élmény a könyv és az olvasás!
Október 10. (vasárnap), 15.00–17.00: Könyves vasárnap
Családi vasárnap a könyvtárban
Postabontás együtt az olvasókkal, új könyvek minden korosztálynak.
További program: 
„Minden nemzedék okosabbnak hiszi magát az előzőnél, 
  és bölcsebbnek az őt követőnél.” (Orwell)

2010. október 15-én 18 órától a Városi Könyvtárban újra 
felolvasóestet tartunk. A soron következő alkotó George 
Orwell angol író, kritikus, újságíró, az ő műveiből (pl.: 
1984, Hódolat Katalóniának, Állatfarm) választhatnak a 
felolvasni vágyók. Aki szívében őrzi a felolvasóestek han-
gulatát, vagy szeretné azt velünk együtt átélni, azt szeretet-
tel várjuk olvasókörünkbe. 

Nagy Ildikó

októberi programok a Városi könyvtárban 
„könyvtárak az olvasásért!” – olvasni érdemes!
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Világszerte, 1992. óta augusztus 1–7. között ünneplik a Szopta-
tás Világhetét. A WABA malajziai központjában évről évre ki-
választják az év témáját és jelmondatát. Ebben az évben a fenti 
cím lett a mi jelmondatunk is. Az esemény apropójából Védőnői 
Szolgálatunk augusztus 16-án kisebb közösségi összejövetelt tar-
tott. A forró délutáni napon az Orvosi Rendelő udvarán felállított 
sátrakban kezdtük az ünnepség megnyitását. 

A folytatásra már a Tanácsadó épületében került sor, mivel köz-
beszólt egy váratlan kerekedett zivatar. A kisgyermekek és az 
anyukák jókedvét nem szegte az időjárás hirtelen változása. Be-
széltünk a résztvevőknek az anyatejes táplálkozás jelentőségéről. 
,,Az anyatej összetétele mindig a legideálisabb a csecsemő szá-
mára, ezt igazolják a legújabb kutatási eredmények.’’ – ismertette 
gyermekorvosunk, Dr. Kocsis András. Továbbá szó esett arról 
is, hogy a sikeres szoptatás szempotjából nagy jelentőséggel bír 
a babák életének első két órája. Ennek megvalósulásában nagy 
szerepe van a születési intézményeknek és az ott dolgozóknak. 
Az egészséges életkezdet megvalósítására a szoptatás védelmét 
és támogatását segíti a ,,Bababarát” kezdeményezés. Nagyon 
fontos hogy a kórházban az újszülött és az édesanyja 24 órán ke-
resztül együtt legyen. Az első 24 óra alatt 8-12 alkalommal lehe-
tőség nyílik az újszülött megszoptatására, ezzel emelhető a sike-
res és tartós szoptatás időtartama. Két anyukát volt szerencsénk 
ebben az évben köszönteni, ők azok, akik más csecsemőknek is 

Szoptatás – csak 10 lépés! A bababarát út

A tanfolyam 5 foglalkozásból áll, he-
tente szerda du. 1–1½ óra. Az oktató 
játék babán mutatja meg a fogásokat, 
minden szülő saját gyermekét masszí-
rozza.

Első foglalkozás: 
2010. 10. 06., 
du. 14 óra

Helye: 
Védőnői Tanácsadó

Hozz magaddal: 
• 1 db kisebb plédet, 
• 2-3 textilpelenkát, cserepelenkát,
• hidegen sajtolt növényi olajat 
 /illatmentes, gyógyszertári/

A tanfolyamot tartja: 
Kaszainé Ocskó Györgyi, 

Kissné Szalai Csilla
Okleveles babamasszázs-oktatók

Jelentkezni a védőnőknél, 
szeptember végéig lehet!

Babamasszázs 
oktatás

0-12 hónapos csecsemők 
szülei részére 

az I.A.I.M. Nemzetközi 
Csecsemőmasszázs Egyesület 

tematikája szerint

mi már óvodások vagyunk!

tudtak anyatejet adni. Fáradozásukat csekély, jelképes ajándék-
kal köszöntük meg. A rendezvény alatt a nagyobb gyerekek a 
játszósarokban nagyon jót társasjátékoztak, rajzolgattak. Kisebb 
vendéglátással kedveskedtünk a jelenlévőknek, hűsítő folyadék és 
gyümölcs adott enyhületet a nagy melegben.

Továbbra is biztatjuk a leendő anyukákat, hogy éljenek az 
anyaság ezen csodálatos lehetőségével – minél többen és hosz- 
szabb ideig szoptassák csecsemőjüket.                             Védőnők

Augusztus végétől megkezdődött a legkisebbek beszoktatása-befogadása városunk óvo-
dájába. Mindkét épületbe egész évben folyamatosan érkeznek a kicsik. A képeken az első 
„fecskék” láthatók. Idézet Palotai Gyöngyvér költőtől:

„Anyu! Ugye most ma van és tegnap is fogok menni oviba, mert ott annyi dolgom van.”

Szivárvány óvodaépület legkisebbjei. Fotó: Földvári Edit

Napsugár óvodaépület kiscsoportosai. Fotó: Langó Miklósné

Fotó: Kissné Szalai Csilla
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Február 1-jétől újabb, az ókori olimpiák 
óta közkedvelt sporttal, a birkózással gazda-
godott Jászfényszaru.

A birkózás olyan küzdősport, ahol tilos 
bármilyen eszközhasználat, ütés vagy rú-
gás, csak az ellenfél földhöz szorításával, 
vagy „fogások” végrehajtásával lehet győ-
zelmet elérni – tudtam meg Száraz Tibortól, 
a jászberényi J-ÁSZ SE Birkózó Szakosz-
tály edzőjétől, aki korábban számos meg-
mérettetésen bizonyította tudását. Többek 
között nemzetközi versenyen II., diákolim-
pián III. és a Serdülő Magyar Bajnokságon 
VI. helyezést ért el. Engem azonban követ-
kezetes, mégis kedves, pozitív személyisé-
ge fogott meg.

Szakali János iskolaigazgató támogatásá-
val kapott helyet a 13-15 fényszarui tanu-
lóból álló csoport, amelynek legfiatalabb 
tagja 9, a legidősebb pedig 17 éves. Ők még 
nem versenyeznek, hiszen legalább 6-12 
hónap kell az alapozáshoz, a technikák el-
sajátításához. 

Ez az ösztönös és nagyon kedvelt játékból 
kialakult sportág nem csupán az állóképes-

Piruett, híd, könyökfölütés – edzésen a kisiskolában

kirándulás 
a magyar Állami operaházba 
az erkel emlékév alkalmából
2010. november 6-án, szombaton a FÉBE 

és a Városi Könyvtár kirándulást szervez 
Budapestre a Magyar Állami Operaházba 
operalátogatásra színpadtól a zsinórpadlá-
sig, a Bajor Gizi Színészmúzeumba és a Ke-
repesi úti temetőbe, ahol koszorút helyezünk 
el Erkel Ferenc sírjánál. 

Részvételi díj: kb. 4500 Ft, amely tartal-
mazza a belépők és a buszköltség árát. 

A részletekről érdeklődni és a 2000Ft 
előleget befizetni Tóth Tibornál, Hangosi-
né Réz Máriánál és a Városi Könyvtárban 
lehet.                                          Nagy Ildikó

ii. Fogathajtó est
2010. november 13-án 

19 órai kezdettel kerül megrendezésre 

a II. Fogathajtó Est 
a Petőfi Művelődési Házban. 

Az előző évhez hasonlóan a rendezvény 
a Fortuna Együttes előadásával kezdődik, 
melynek során Fejér István Az alkohol öl 
című vígjátéka kerül bemutatásra. 

A vacsorát a Vágó Bt. szolgáltatja, a haj-
nalig tartó zenéről a Hídvégi Band gon-
doskodik. Éjfélkor tombolahúzás, mely-
hez szívesen fogadunk felajánlásokat. 

További információ és jegyrendelés: 
É+J Kft., Jászfényszaru, 
Szabadság út 6. 

Karizs Evelin – 06-30/2-919-561

TArLÓFeSzTiVÁL kéPekBeN

séget erősíti, az ügyességet, koncentrációt 
és önfegyelmet fejleszti, hanem a szellemet 
is építi. Éppen ezért ajánlott már akár óvo-
dás korban elkezdeni, de az edző szerint a 
kisiskolás gyerekek a legfogékonyabbak rá. 
A csoporthoz bármikor csatlakozhatnak 
az érdeklődő általános iskolás korú gyere-
kek. Szemben a többi küzdősporttal ez egy 
kevésbé veszélyes sportág, éppen ezért ez 
nem kizárólag fiúknak való! Száraz Tibor 
örömmel várja a vállalkozó kedvű lányokat 
is az edzésre, hiszen saját lányát, a 14 éves 
Száraz Vivient – aki már bekerült a válo-

gatott keretbe is – ő készíti fel az országos 
versenyekre. 

Aki kedvet kapott megízlelni a birkózás 
izgalmas, erőt próbáló és különleges világát, 
az látogasson el hétfőn és pénteken, a 1430-
tól 1630-ig tartó edzésekre, ahol az edző sze-
retettel várja a gyerekeket, a szülőket és tőle 
tudhatnak meg bővebb információkat is.

A legközelebbi esemény pedig október 16-
án a jászberényi Bercsényi Sportcsarnokban 
megrendezendő Ketrecharc Gála lesz, ahol a 
szünetekben birkózó bemutatót is láthatnak.

Képek és szöveg: Bordás Júlia


